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ABSTRACT: investigations on the flora and vegetation of Keszthely Mountains - Studies on geogra
phical properties - especially from the point of view of phytogeography - are summarized up by the 
author next to a brief historical review of botanical investigations of Keszthely-mountains. Enumera
tion of floristical data and empirical descriptions of grassland and of forest communities are given as 
well. The general status of vegetation units and that of their habitats regarding the degradation and 
alteration being frequently encountered is also outlined for the sake of natural relics. 

Bevezetés 

A Keszthelyi-hegység florisztikai kutatásainak kezdeteit BORBÁS (1900) foglalta össze klasszikus művé
ben, értékelve Kitaibel útinaplóit (1799-től) és Additamentaját (KANITZ 1863 után), ÁR VA Y 1804-ből 
való apró növényjegyzékeit, Hutternak az 1800-as évek elejéről való néhány növényét, WIERZBICKY 
(1820) kéziratát és 30 gyönyörű növényfestményét, a „megbízható botanikusok", SZENCZY-HUT-
TER-WIERZBICKY (1843) kezéből való Elenchus plantarumot, SZENCZY (1847, 1863), HEUFFEL 
(1856), POKORNY (1860), HABERLANDT (1861), SIMONKAI (1874) cikkeit, tanulmányait, Czakó, 
Degen és Piers személyes közléseit, küldött növényeit. 

Kitaibel 1799. július 16-án érkezett Keszthelyre, s még Dráva-Mura-vidéki útjáról visszatérve is tölt
hetett pár napot a kisvárosban és környékén. A Diaria földrajzi nevei és dátumai alapján szerkesztett 1. 
ábra Kitaibel kivételes felfedezői és lexikális képességeit bizonyítja. 

Kitaibel a Mezőföldről a Keleti- és Északi-Bakonyon át utazott Pápára, ahonnan Nagyvázsonyon át 
jött a Balaton-felvidékre. A Badacsony tetejéről alapos körképet adott, majd Keszthely hegyeinek és kör
nyékének kőzettani, domborzati és vízrajzi viszonyait ismertette oly részletességgel, hogy nem győznénk 
itt felsorolni. Feljegyzései mai hivatalos magyar növényneveink alapjait képező, vagy nyelvtudományilag 
érdekes növényneveket őriznek Sarval, Tátika, Prága s a többi kis hegyi falu erdeiből mindazon túl, hogy 
valamennyien értékes florisztikai adatok. Ethnobotanikai, ethnomedicinai jeUegű följegyzései a néprajz
tudomány számára hasznosak. 

Kitaibel szerepet játszott a Georgikon alapítása és működése körül is. Festetics György az intézmény 
tervének megvitatása miatt a tantervi programot elküldte neki, majd személyesen felkereste, s az ő 
hatására szánhatta rá magát botanikuskert létesítésére. Ez ma már az enyészeté, s azt sem tudjuk, hogy a 
kastélymúzeum parkjának melyik hatalmas fájában tisztelhetjük azt, mely Kitaibeltől érkezett különleges 
famagvakból serdült fel. 

A csaknem regényes életű Wierzbicky Péter a keszthelyi Georgikonban a technológia, a kémia és az 
áUatorvoslástan tanára volt, később orvosi hivatásának áldozata lett (GOMBOCZ 1936, BODNÁR 1957, 
PRISZTER 1959). Mosoni flórája után Keszthely környéke ritka növényeinek leírása és gyönyörű lefes-
tése („Plantae Rariores . . . 1820) már a maga korában is tudományos jelentőségű. „Ez a 80 esztendővel 
írt munka, 30 növényével is kellő bizonyíték, hogy ennyi esztendő alatt a flóra mennyit változik" (BOR
BÁS 1900). 

BODNÁR (1957) egy addig ismeretlen, Wierzbickytől származó kéziratot mutatott be: a „Flora Keszt-
helyensis" két és fél lapra sűrítve mintegy 950 növénynevet tartalmaz. Korabeli nomenklatúráját a korsze
rűvel Priszter Szaniszló egyeztette. 

Wierzbicky adta a Ruscus hypoglossum, Eryngium planum, Hemerocaüis fúlva, Andromeda polifolia, 
Convolvulus cantabricus, Dentaria trifolia, Comarum palustre, Sternbergia colchiciflora, Drosera rotundi-
folia, D. longifolia - és még számos növény első Keszthely környéki adatát. „Alföldi mohával átszőtt 
lápon a hegyi tengerszem növényzete díszlett" - írta BORBÁS (1900) ezeket, valamint Szenczy és Hut-
ter növényeit vizsgálva, Vindornya lápteknőjéről. 



Keszthely Általános Gimnáziumának Herbáriuma 10-12 000 lapjának némelyike az 1820-as évekből 
ugyancsak Wierzbickytől, Szenczytől és Huttertől származik. Tekintélyes részét az 1880^as években 
Németh Dezső biológia tanár gyűjtötte (PRISZTER 1959). Priszter ugyanitt megemlíti még a Balatoni 
Múzeum 33 kötetből álló exsiccátáját, Soó Rezsőnek 1928-31 közötti kb 1600 lapjával. 

Maga BORBÁS (1900) mintegy 1000 Keszthely környéki edényes taxont sorol fel (a helo-és hydato-
phytonokat csak indokolt esetben számoltam közéjük). Elődei munkáit kritikusan forgatta (ld. Jósával és 
Sigmonddal kapcsolatos megjegyzéseit i . m. 307-308. p.), a nagy úttörő és kiváló elbeszélő lelkesedésével 
írott fejtegetései már túlhaladottak, az ,,Ösmátra" elmélet és némely más kivételével, számos taxonját 
azóta revideálták, de balatoni növényföldrajza és flórája egészében remekmű, és részleteiben nagyon 
értékes megjegyzéseket tartalmaz az utókor számára. Tudatában volt munkája jelentőségének: „A föld
kerekség tavai közül alighanem a Balaton lesz az első, melynek virágzó növényzete ily terjedelmesen van 
ismertetve." 

„Keszthely vidékének flórája a balatonparti községeké közt leggazdagabb és legváltozatosabb, hazánk 
flóráját jellemző vezérnövénye elegendő számú, általában a talajromlás, az éghajlati változás és száradás 
nem annyira kirívó, mint másutt" — olvashatjuk később (BORBÁS 1900). Másik megállapítása, „mint
hogy a Balatonmellék flórájának irodalma, kevés nagyobb közlésen kívül, inkább elszórt apró adalék. . ," 
szinte a mai napig igaz maradt a Keszthelyi-hegység vonatkozásában. RÉDL (1942) flóraműve csak a szű
kebb Bakony kiváló feldolgozása. FEKETE (1964) „A Bakony természettudományi kutatásának 
eredményei" könyvsorozat nyitó kötetében, a szerkezeti arányokhoz ragaszkodva fogalmazta meg a 
Keszthelyi-hegység alapvető, pontos, földrajzi szemléletű, fitocönológiai-növényföldrajzi jellemzését, 
mint a Bakonyhoz (földrajzilag és növényföldrajzilag) tartozó tájegységét (BULLA 1928, 1962, SOÓ 
1960, 1964). PAPP (1965) bakonyi növénytani bibliográfiájának lezárása óta sem született még meg a 
Keszthelyi-hegység önálló növénytani leírása. Ennek, az igényeket maradéktalanul kielégítő, megvalósí
tására ma még nem vállalkozom. Boros, Boros-Vajda florisztikai és bryológiai, Soó, Zólyomi, Jakucs, 
Pócs, Debreczy florisztikai, növényföldrajzi, cönológiai, Tallós, Priszter, Máthé, Németh, Papp, Simon, 
Baksay, Gayer, Melkó, Kevey, Csapody és mások florisztikai és taxonómiai, Papp, Kovács-Priszter, Szabó, 
Csiby-Tóth természetvédelmi indíttatású, az irodalomjegyzékben közölt tanulmányai, ,A Bakony termé
szeti képe" kutatási programban összegyűlt, sok esetben publikálatlan adat (pl. Galambos és Facsar mun
kája) azonban kényszerített egy, a Keszthelyi-hegység növényzetét leíró, önálló tanulmány elkészítését 
segítő és serkentő cikk megírására. 

A Keszthelyi-hegység természetföldrajzi jellemzése 

A Keszthelyi-hegység a hazánkat átívelő középhegységi rendszer, közelebbről a Dunántúli-középhegység 
nyugati, utolsó láncszeme. Sajátos, elkülönült helyzete ellenére szerkezetileg a Bakonyhoz tartozik (BUL
LA 1928), ahhoz a Sümeg-Tapolcai-hát és a Tapolcai-medence mélybe zökkent triász képződményei 
kapcsolják. 

Tipológiai szempontból MAROSI-JUHÁSZ-SZILÁRD (1984) három kistájra osztja fel (2. ábra). 
Déli lejtőit, a „Keszthelyi-rivierát" a Balaton medencéjéhez sorolják, amely fölött szigetszerűen emelke
dik ki a pannóniai környezetből a Keszthelyi-fennsík szabálytalan négyszög alakú tömege. Ez a lepusz
tuló, egyenetlen dolomit tönk a Vári-völgy által két részre tagolódik: a keleti, tömegesebb részre - a hegy
ség legmagasabb pontjaival (Görbe-tető 447 m, Láz-tető 428 m, Nagy-hegyestű 411 m . . .) és a nyugati 
részre - Meleghegy (418 m). Púpos-hegy E-ra tekintő szakadékos oldalaival. Harmadik kistája a Tát ika-
Kovácsi-hegy bazaltcsoport, melyet Keletről Szebikén, Sarvalyon és a Láz-hegyeken túl a kies Uzsa-völgy 
(Lesence-völgy), Északon a Marcal medencéje, Nyugaton a Kelet-Zalai-dombvidék D-cc hosszan lenyúló 
Zalavári-hátsága határol. Tátika romkoszorúzta bazalt kúpja (412 m) tájképileg uralkodó. A Kovácsi-hegy 
CHOLNOKY (é. n.) szerint a legszebb bazaltmeza. A bányaszegte Láz-hegyek déli szútje a Tapolcai-me
dencére jó kilátást nyújtó Kő-orra (408 m), amely alatt ott kanyarog Zsid medencéjét a tapolcaival össze
kötő út szerpentinje. 

A hegység névadója és központi települése a D-i lábainál elterülő kisváros, Keszthely, melynek ősi 
magva az ugyancsak róla elnevezett halomgerincen vezető út mentében alakult k i . 

A Keszthelyi-hegység középhegységi domborzati képe poligenetikus fejlődés eredménye (MAROSI-
JUHÁSZ-SZILÁRD (1984), Fő építőkőzete a lepusztult, összetörve lesüllyedt permokarbon rögökre 
települt felső triász fődoiomit. A középső és az alsó triász rétegek szintén nagy mélységbe vannak le
süllyedve. A felső triászt még veszprémi márga és edericsi pados mészkő jellemzi (PÄLFFY 1981). Morfo-
genezisének alapjait LÓCZY (1913) és BULLA (1928) jura-kréta kori erős törésekben, vetődésekben 
keresi, melyek következtében a mai Keszthelyi-fennsík táblás rögvidék lett. Ilyen tektonikus vonalakban 
jött létre a Vári-völgy, a Vállusi-árok és a Rezi-Fagyoskereszt depresszió. 



BULLA (1928) leírása szerint továbbá a Vári-völgy egy Ny-i kisebb és egy K-i nagyobb rögre osztja 
a hegységet. A nyugati rögöt a Rezi-Fagyoskereszt süllyedek a Púpos-hegy — Meleg-hegy — Pörkölt-he
gyek vonulatára és a Battyánháthoz kapcsolódó, megsüllyedt cserszegtomaji részre tagolja. A miocén 
mediterrán idó'szakának süllyedéses kéregmozgásai következtében a krétakori szerkezeti vonalak men
tén tektonikus jelenségek újultak föl, s újabb süllyedéseket, töréseket, dómboltozatokat hoztak létre. 
A mediterrán rétegek később mélybe süüyedtek. A keleti lejtőkre települ szarmáciai rétegeket a pannon 
tenger elpusztította, amely a süllyedések, törések mentén a hegység belsejébe is behatolt, s három szint
ben abradált. 

LÓCZY (1913) a pannóniai tenger első abráziós teraszának színlőit 116 m és 136 m magasságban is
merte föl. Kifejlődésüket szemlélteti a Szentmihály-domb, melyet ugyancsak ez az abráziós tevékenység 
választott le a Keszthelyi-hegység tömegéről. A második abráziós terasz lankásan emelkedik kb. 200 m 
magasságig. Rajta települtek a „Keszthelyi-riviera" községei: Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök. A színlőt - ahol pliocén torrensek törmelékkúpja, kavics vagy lösz (ez utóbbi csak a Sár
kány-erdő szélárnyékában és a Zsidi-medence K-i részén) nem védte — az erózió feldarabolta. Magasabb 
része a Kecske-gerinc dolomit teraszában épen maradt. Másutt e szint pannóniai rétegeit defláció pusztí
totta el. Ezt a szintet jelöli Dobogó két kis dolomitröge, az edericsi Pohási-hegy lábánál törésvonal mentén 
feltört források édesvízi mészköve, a gyenesdiási, dolomitbreccsába vájt pannóniai abráziós eredetű 
Vadlány-lik-barlang, s a Bélapvölgy torkolatában szigetként púposodó Zsöüehát. A pannóniai tenger 
egy harmadik szintben is abradált, mert a hegységet nem borította el teljesen. 

BULLA (1928) szerint a tenger kiszáradása után a pliocén végén és a pleisztocén elején hatalmas 
defláció alakította ki a Vindornya-, Zsidi- (Várvölgyi-) és Tapolcai-medencéket; majdnem teljesen elszál
lította a löszt a hegység területéről, U alakú, lapos szélbarázdákat vájt a dolomitfelszínbe, megkezdte a 
hegységre (sokaságuknál fogva) jellemző dolomit-monádnokok (pl. Meleg-hegy, öreg-(Nagy-)Szék-tető 
kidolgozását. A püocén sivatagi klíma nedvesebbé válásával vízmosásos, szakadékos völgyek keletkeztek 
a püocén vulkánosság és a Balaton árkának besüllyedése idején megemelkedett tönkön, de formáik hama
rosan megszelídültek. 

Sok a rohanó víz, szélsőséges időjárási hatások munkáját jelző, az általános lepusztulásból kimaradt, 
keményebb kőzetréteg sziklafoka, dolomit tornya: Kígyóvár, Csókakő sziklatornyai, a Csornakúti-völgy 
szétrobbantott Függőkövei, a gyenesdiási Kőmell, a Büdöskúti- és Pajta-völgy fölött a Ló-hegy és Pető
hegy sziklafokai, a Bélap mellékvölgyeiben a Szobakő, Bisekő és maga a Kígyós-völgy, feljebb a Padkő, 
a Szentmiklós-völgyben az örkő . 

A püocén vulkánosság, majd a pannóniai rétegek deflációja alakította ki a Tátika-Kovácsi-hegy cso
port geológiai formakincsekben gazdag bazalttufa és láva takaróját. A Tátikát kettős lávaömlés eredmé
nyezte. A kúp alatti platón vízállásos mélyedések vannak. Ny-i oldalán az Alsótátika „várának" (nem té
vesztendő össze Rezi erődítményével) nevezett sziklaperem (Szentkereszt), számos bazaltoszlop köteg és 
azok között a Kőük hasadékbarlangja a Vadlány-ük. Egy másik is előkerült i t t , annak a bazaltbányának 
a falában, amely kiszáradással fenyegeti a nevezetes bazalt dolinákat (Vad-tó, Kis- és Nagy-rakottyás) és 
betemetéssel a nevezetes sziklafolyosókat. 

Dolomitban képződött hasadékos barlangok a Keszthelyi-fennsíkon a Láz-tető sziklafalában a vállusi 
Vadlánylik, Márványkőfejtő alatt a Szobakő barlangja, a Balaton-parton Szentmihály-domb nemrég be
omlott sziklafülkéje. Az edericsi Sipostorok vadregényes sziklaszurdoka az egyetlen, barlang beszakadásá
val keletkezett vízmosásos völgy. Fölötte a Sárkány-erdő platójának négy töbre feltehetően összefügg az 
Edericsi-hegy (Pohási-hegy) törésvonal mentén kialakult, cseppköves, többszintes barlangrendszerével. 

A Keszthelyi-hegység hidrotermális jelenségeit DORNAY-DARNAY (1954) foglalta össze. Bikeden 
181 m, majd alatta a Dobogón 145 m magasságban megtalálta öshévíz ópleisztocén kori forrástölcséreit. 
Hévforrás kürtők, üregek vannak a rezi Vár-hegyen, a Meleg-hegyen, a Púpos-hegyen és a Sinka-hegyen 
is. Az Ilona-völgy sziklaeresze és Vadlány-lik nevű sziklafülkéje kvarcitos pannon homokkő és alapkong
lomerátum találkozásánál jött létre, a mély cserszegtomaji Kút-barlanghoz hasonlóan. A hidrotermaütást 
bizonyítják a púit-markazit, limonit kiválások és az okkeresedés. Több más között Pajtika újkeletű, de 
már felhagyott és pusztuló okkerbányái a legtanulságosabbak. 

A hatalmas tömbökben fejthető pannon homokkő Vári-völgy és Rezi kőfejtőinek egykor értékes bá
nyakincse volt (KITAIBEL in GOMBOCZ 1945, ESZES 1980). A nyugati hegységperem pannon üledékei
ben ugyancsak karbonátos kötésű, csillámos, de lemezes homokkő van, amely a Keszthelyi-halomgerinc 
tövében, a Balaton abráziós színlője alatt is előbukkan, sőt a Laposkövesnél (partszakasz) a mederfenéket 
alkotja. 

A köves, sziklás felszínek dolomit, mészkő és bazalt alapkőzetein a talajképződési folyamatoknak meg
felelően a genetikai talajtípusok sorozata alakul ki . Tetőkön, gerincéleken, kőfolyásokon a váztalajok 
mozgó törmeléke található. Ezt követően dolomiton a fekete rendzina, illetve - ha a talajképződést 
erózió kevésbé gátolja - barna rendzina vékonyabb-vastagabb, kőtörmelékes rétegei, fej lödnek ki..A ba-
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za l tmezákon meginduló talajképződési folyamat a sötét színű erdőtalajok felé halad. A leg te rmékenyebb , 
vastag termőrétegű agyagbemosódásos és rozsdabarna erdőtalajok a völgyekben és a l ábaza tokon alakul
nak k i . A barnaföld, a Raman-féle barna erdőtalaj fizikai talajfélesége a Keszthelyi-rivierán egészen 
Nemesvitáig harmadkori és idősebb ü ledékeken kialakult k ö z é p k ö t ö t t vályog. Vindornya lecsapolt és k i 
termelt tőzegén láptalaj (romjai) és lápos réti talaj (mint a Zsidi-medencébcn) ta lá lha tó . A Zsidi-mcdencc 
K- i részébe á tnyúl ik , és kisebb réti-talaj fol tokat fog közre Lesence és Uzsa vidékének agyagbemosódásos 
barna erdőtalaja, harmadkori és idősebb üledékek k ö z é p k ö t ö t t vályogán. Tátika -Kovácsi-hegy csoportján 
is barna (főleg agyagbemosódásos barna-) erdőtalajok je l lemzőek. 

A Balaton környékén legkedvezőbbek a Keszthelyi-hegység csapadékviszonyai . A csapadék évi átlagos 
mennyisége 715 mm, melynek 20-25%-a tavasszal, kb. 30%-a nyá ron , kb. 30%-a ősszel és kb . 15%-a télen 
hullik le. Tehá t a csapadékjárás elég egyenletes, ami a gyakran mostoha talajképződés ellenére a közvet len 
Bala ton-környék legszebb és legnagyobb összefüggő erdeinek kialakulását tette lehetővé. A hegységben 
fel tűnőek a domborzat okozta kl ímakülönbségek. Élesen elkülönül a déli , fe l forrósodó, száraz hegyoldal 
az északi, hűvösebb, üdébb oldalaktól . Kimondottan hideg mikrokl ímazúgok is kialakulnak. 



A hegység CHOLNOKY (1900) szerint a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik. Általános É - D irá
nyú lejtése miatt vizeinek egy része közvetlenül, más része közvetve jut a Balatonba. A Marcal kevés vizet 
gyűjt a hegység északi pereméről. BULLA (1928) szerint a vízválasztó a hegység északi határán a Kovácsi
hegy, Tátika (Hidegkút), Sarvaly gerincein halad, majd a Láz-hegyeken D-nek fordul. I t t ered Kovácsi
hegy, Tátika-hidegkút, Sarvalykút forrásainak kitűnő vize. Láz-hegy forrása az uzsai bazaltbányából a 
Lesencepatakba önti vizét, amely a nemesvitai Papkúton kívül több forrást nem, csak időszakos vízfolyá
sokat kap Sárkányerdő, Edericsi-hegy platójáról. 

A Zsidi-medence lecsapolója a vízválasztót Szentmiklós-völgy, Vállusi-árok és a Várad- (Nárad-) tetőt 
határoló deflációs árok révén hátratolta Büdöskútpuszta fölé a Görbe- és a Köves-, illetve az öreg-székte
tőig. A Kőorra alatti vízgyűjtő és forrásai, a Szentmiklós-kút és aszója, a Náradfő vizei táplálják a Cse-
tényi-patakot, amely a Zsidi-medencében futva felveszi Szebike kisebb forrásainak, a Zsidi- (Nagy-) Séd
nek - tévesen Nagyréti-patak —, Tátika-hidegkútnak, a Kovácsi- és Hermántó-hegy kisebb forrásainak és 
Zerna-patakjának, a Daraberdő Zsiderkútjának vizét. Tovább már Gyöngyös-pataknak nevezik, s medre 
a Jaj-völgyben, a Púpos-hegy alatt létrehozott víztároló miatt a Falumalmi-erdészháztól és a Grábhídtól 
kezdve általában száraz. Innen Már csak a Vindornya tőzeges medencéjét lecsapoló csatorna és néhány 
kisebb-nagyobb vízmosás táplálja, majd Hévíz medencéjén át a Keszthelyi-halomgerinc mögött a Zalába 
vezeti Hévíz forráskráterének vizét is. A Rezi-medence lecsapólójának, a Csókakő-pataknak medre nap
jainkban is gyorsan mélyül és vágódik vissza a mezőgazdaságilag művelt ópleisztocén lösztakaróba. Eső
zések és hóolvadásük alkalmával különösen sokáig csörgedezik víz vadregényes szurdokában Kígyóvár 
és Csókakő sziklái alatt, míg ez utóbbinál elbúvik. Aszóját Keszthelynél a város csapadék- és szennyvize 
tölti meg. A halomgerincen hosszan fut a Balatonnal párhuzamosan, majd Fenékpuszta fölött fejletlen 
deltával torkollik belé. 

Keszthelytől Balatongyörökig a dolomitlejtők alján, homok és agyag határán karsztforrások sorakoz
nak. Elég bővizű a közművesített Erzsébet- és Szentjánosforrás, állandó patakot táplált a vonyarci és gyö-
röki Malom-forrás. Kiváló vizű ugyancsak Szépkilátó Római-forrása és a Szentmihály-domb tövében 
fakadó forrás. A Keszthelyi-fennsík belsejében csak Szentmiklós-kút már emÜtett, s a vízválasztótól D-
re, vele átellenben Büdöskút forrása tör fel. Ez utóbbi gyér, de jó vizű, s a Vadvizárokban, Kövesárokban 
már cl sem éri a Büdöskúti-völgyet. A természetföldrajzi leírásnál általában BULLA (1928, 1962) mun
káit használtam alapvető útmutatásként. 

Növényföldrajzi jellemzés 

A Keszthelyi-hegység, a Dunántúh-középhegység legnyugatibb tagjaként, a pannóniai flóratartománynak 
szélső állomáshelye, ahol már más florisztikai területek hatása is érvényesül. Flórája egészének legalább 
50%-át alkotják eurázsiai, európai, közép-európai fajok, az alföldi homokpusztákkal és sztyepprétekkel 
közös elemek, pannóniai endemizmusok. Mellettük gyakoriak, sőt társulásalkotók a kiegyenlítettebb 
klímaigényű - szubmediterrán, szubatlantikus, préalpin, illír - fajok. FEKETE (1964) a gazdag dolomit
vegetáció mellett az erős szubmediterrán jeUeget és a zalai flórahatásokat tartja jellemzőnek. Az atlanti-
szubmediterrán fajok között a ritka Ophrys fuciflorat és a hasonló elterjedésű Ruscus acuelatust, R. 
hypoglossumot, Tamus communist, Daphne laureolat emelte k i . Jelezte, hogy hazai viszonylatban ritka, 
de az itteni sziklagyepekben gyakori a Leontodon incanus, boreáüs reliktum a Cimicifuga foetida és a 
Cardaminopsis hispida. 

BORBÁS (1900) szerint „az illyr flóra végződése tehát itt (a Balaton déli partján - a szerző megj.) 
van . . . a Balatonnak bakonyi partjára csak kevés jutott belőle". Ugyanígy vélekednek SOÓ (1964) és 
követői vagy legutóbb DEBRECZY (1981), vagyis a Balaton mentén vált át a Ny4>alkáni flóraterület 
(Illyricum) északi, praeillyr flóravidéke a Dunántúli4cözéphegység (Bakonyicum) flóravidékén át a pan
non síkság (Eupannonicum) flóravidékébe (4. ábra). Mások azt a „mértéktartóbb" nézetet követik, mi
szerint csak a ViUányi-hegység és Zákány-Örtilos környéke tartozik a Ny-balkáni flóratartományhoz, 
ahogy ezt PÓCS (1979) és JEANPLONG (1980) is megfogalmazta, s a Dél-Dunántúlt flóravidékként a 
pannon flóra tar tornán y hoz sorolta (4. ábra). 

BORBÁS (1900) szerint a „nyugati flóravidék választéka" a Vág-völgyéből a Csaüóközt és a Moso-
ni-szigetet csaknem megfelezvén, a Kemenesalján át a Zalai-dombság keleti szélén erősen megközelíti a 
Keszthelyi-hegységet, s továbbhúzódik Zákány majd a Zrínyi-hegység felé. SOÓ (1960) a Praenoricum fló
ravidék (alpesi flóratartomány) illetve PÓCS (1979), JEANPLONG (1980) a pannóniai flóratartomány
hoz sorolt Ny-dunántúli flóravidék göcseji határával Borbást követi. 

A florisztikai-növényföldrajzi szemléletek eltérőek, azonban a florisztikai határok közelségének a do
lomitvegetációra gyakorolt hatása vitathatatlanul a Keszthelyi-hegység egyik fő természeti értéke. BOR
BÁS (1900), GÁYER (1920), ZÓLYOMI (1950, 1958), BOROS (ined.) Gyenesdiás (Vadlány-bar-



4. ábra: 1 . A mérsékelt /T/, a 
szubmeridionális /SM/ és a me
diterrán éghajlati övek a s z u b 
mediterrán tölgyesek zónájával 
/ /; 2. K e s z t h e l y és Siófok 
k l i m a d i a g r a m j a a Balaton-vidék 
növényföldrajzi tájaival 
/DEBRECZY 1981 után/; 3 . Ha
zánk klimazonális /BORHIDI 
1 9 6 1 / és növényföldrajzi tér
képe /PÓCS 1 9 8 1 / , / I I = P a n n o n i -
cum, I I / 3 V e s p r i m e n s e , I I / 4 
B a l a t o n i c u m ; I I I = P r a e n o r i c u m , 
I I I / 2 C a s t r i f e r r e i c u m , I I I / 3 
P e t o v i c u m ; I V = E u p a n n o n i c u m , 
I V / 1 A r r a b o n i c u m , I V / 2 C o l o -
c e n s e ; V = I l l y r i c u m - P a r a e i l -
l y r i c u m , V / l S a l a d i e n s e , V/2 
Somogyicum, V / 3 K a p o s e n s e / 

lang) flóráját ítélte legtanulságosabbnak. A középhegységi rendszer jelentó's tényező volt a környező 
dombvidéki, síksági flóra és vegetáció fejlődésének szempontjából. „A Bakony (déli lejtői, a Balaton 
melléke), a Vértes, a Pilis, a Nagyszál, a Cserhát, a Mátra, a Bükkhegység meg a Hegyalja megszakgatott 
hegysorozatát növényzetileg szintén egy lánczolattá lehet összekapcsolni" - írta BORBÁS (1900). Ennek 
a láncolatnak a környező síkságok növényzetével együtt Közép-Európa egyéb flóraterületeivel szemben 
Önálló, sajátos növényföldrajzi jellemzői vannak. Ez a csaknem összefüggő középhegységi tömb a Kárpá
tok és a Balkán ősi szikla-vegetációjának megőrzője, s az északi és a déli hegyvonulatok közötti flóra-
vándorlások hídja volt. Másrészt róla ered a két oldalán elterülő síkságok növényzete. Borbásnak ez az 
„ösmátra" elmélete" az, amely KERNER (1863) „pontusi regénye" (RAPAICS 1948) után, helyesen, 
nemcsak az azonos, hanem a karsztosodás és a pusztásodás bizonyos tekintetben párhuzamos jelenségei
nek különböző, egymást helyettesítő fajaiban is látja e növényföldrajzi jelenség lényegét. Az elméletet 
közös, több esetben közös endemikus fajok is bizonyítják, amint BORBÁS (1900) a Balatonmeüék, az 
„ösbakony" bennszülötteit felsorolta. Szerinte a Balatonmellék „megvénhedett bennszülöttjei" közül a 
Seseli leucospermum W. et K. a legnevezetesebb, akkor még „valóságos növénygeografiai rejtvény és 
tünemény". 

A Duna visegrádi áttörésének környékén húzódik a Magyar-Középhegység legfontosabb flóraválasz
tója, amely az ösmátrát két, egymástól feltűnően különböző flórajárás csoportra osztja. E ,Jcözépdunai 
flóraválasztó "-tói (ZÓLYOMI 1942) ÉK-re főképp erdélyi, keletbalkáni, kontinentáhsabb jellegű, DNY-
ra pedig Földközi-tenger vidéki és ülú, déli elterjedésű fajok érik el areájuk északi határát. ZÓLYOMI 
(1942) az ösmátra sziklai növénytársulásaiban lényeges különbségeket állapított meg a mészkő és a 



dolomit növényzete között. A dolomit alapkó'zet sajátos környezettani hatására (fizikai mállás, mere
dek lejtőjű, merész formációk, gátolt talajképződés, mikro khma tik us változatosság) a dolomitjelenség 
nyilvánul meg endemikus és reüktum fajokban, reliktum vagy a Középhegység határait nem (esetleg alig) 
túllépő fajgazdag növénytársulások kialakulásában. A boreális, prae- vagy interglaciális reüktum fajok 
gyakran a reliktum zárt dolomitsziklagyep, elegyes karszterdő társulásokhoz kapcsolódnak. 

Az erdők az elmúlt századokban a Keszthelyi-hegységnek a mainál sokkal nagyobb területét birto-
kolták. A kÜmazónának megfelelő cseres tölgyesek, állományai a hegyvidék geológiai—geomorfológiai 
sajátosságai folytán (FEKETE 1964) kevésbé elterjedtek, mint az extra-, intra- és azonális vegetációegy
ségek együttesen. A gyertyános kocsányos- és kocsánytalan tölgyesek megítélését FEKETE (i . m.) mellő
zi, csak érdekesnek tartja megjelenésüket a mélyebb völgyekben. HORVÁT (ex verbis) szerint a gyertyá
nos-tölgyesek zonáüsak, ahogy azt BORHIDI (1961, cit. SOÓ 1964, DEBRECZY 1981) is ábrázolta. 
DEBRECZY (i. m 80. old.) a bakonyi bükkösöket kiemeli BORHIDI (1961) szubmontán bükkös övéből, 
s a hegyvidékiek közé sorolja, majd (i . m. 98. old.) - feltehetően ZÓLYOMI Magyarország természetes 
növénytakarója térképét (Kartográfia, Bp. 1981. 630082) idézve - a hegyi gyertyános tölgyeseket „a 
Balaton közvetlen környékén" extrazonálisnak ítéli, végül így tárgyalja. 

FEKETE (1964) fent idézett megjegyzése nem egyezik a cseres-tölgyesek itteni kiterjedését iUetően 
Zólyomi idézett térképén látottakkal. Meg keü azonban emÜtenem, hogy az erdészeti üzemtervek és szak
mai vélemények szerint a Keszthelyi-hegység jelentős részét bükkösök fedték a múlt század közepéig, s az 
emberi beavatkozás alakította át azokat az 1880-90-es évekre cser- és molyhostölgy áUományokra. 

Ha elfogadjuk DEBRECZY (1981) nézetét, akkor nyomon követhetjük, hogyan válnak a jobbára ÉK 
felé jellemző, zonális mészkedvelő karszttölgyesek (molyhostölgy szálerdők) a Keszthelyi-hegység felé -
és abban — intrazonálissá az őket felváltó cseres-tölgyesek zónájában, hogyan törpülnek le, és esnek szét 
az ugyancsak intrazonáüs karszt-bokorerdőkre. 

Visszatérve a gyertyános-kocsányos- és kocsánytalan-tölgyesekre, azokat DEBRECZY (1981) a cse
res-kocsányos-tölgyesekkel és a mészkedvelő bükkösökkel együtt olyan extrazonális társulásoknak tekin
ti , amelyekben az extrazonalitás a klímazonáüs társulás feltételeinél kedvezőbb, szervesanyag-termelésük 
a klimaxnál nagyobb („pozitív extrazonalitás" - auct.). A Dunántúli-középhegység és dombság 250 m 
tszf magasság feletti bükköseit PÓCS (1960) már zonális áüományokként értelmezte (montán és szub
montán bükkösök). 

Klímazónától javarészt független azonális társulások, vegetáció-egységek voltak a Keszthelyi-hegység
ben a patakkísérő sasos- és acsalapus égerligetek, a tőzegpáfrányos-rekettyefüzes cserjések, a bokorfüze
sek, a tőzegmohás lápok, a láprétek és a mocsárrétek. Napjainkra csaknem teljesen tönkrementek, vagy 
erősen veszélyeztetettek. 

Exogenetikus állományok a hagyásfás legelők, az ütásrétek, az elcserjésedő hegyi legelők, a fenyvesi-
tett dolomitkopárok, sziklagyepek és bokorerdők, a bálványfa-,Jigetek", az akácosok és az egyéb erdé
szeti ültetvények. 

Keszthely hegyeinek változatos florisztikai, növényföldrajzi képe beleillik a Balaton-felvidék vegetá
ciójába, amely „a florisztikai átfedésekből, a zonális, intra- és extrazonális vegetáció összefonódásából 
alakult kf (DEBRECZY 1981). Növényföldrajzilag a Keszthelyi-hegység a pannóniai flóratartomány 
(Pannonicum) Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) flóravidékének Balatonicum flórajárását alkotja a 
bazalthegyekkel és a Balaton-felvidékkel együtt. 

Florisztikai adatok 

A fajok sorszámozása és a nomenklatúra SOÓ (1980) alapján. A florisztikai feldolgozás a hegység edényes 
vúágtalan és virágos növényeinek teljes számbavétele alapján is folyamatban van. A következő felsorolás 
a figyelemreméltóbb adatokat tartalmazza: új előfordulás, ismert adat pontosítása, kiegészítések, megjegy
zések kétséges adatokkal kapcsolatban . . . 

Jelölések magyarázata: 
! = láttam, saját adat* ? = kétséges, bizonyítandó; f = kiveszett, eltűnt; Khely = Keszthely, SZHW = 
Szeneczy-Hutter-Wierzbiczky; n. v. = nem látta(m). 
P. 20. Ophioglossum vulgatum L. - „ad marginis alnetorum prope Uzsa" (BOROS 1954); utoljára 

Galambos I . és Horváth A. társaságában láttam Tapolca alatt a hegymagasi országút és a keszthelyi vasút 
szögletében - Molinietum, ma szántó. P. 27. Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM. - SZODFRIDT 1959: 
Várvölgy szőlőhegyén kútban, Rezi: Ilona-kút árka; Csókakő! P. 34—35. Ceterach officinarum LAM. et 
DC. - BORBÁS 1900: Tátika É-i oldala, PRISZTER 1960: Kágh Khely bazalton; Tátika bazaltlegyező 
sziklapadjain! P. 43. Cystopteris fragilis BERN H. - BORBÁS 1900: Gyenes, Vonyarc, Vállus, var. steno-



loba Gyenes; Csornakúti út, Bikádét, Büdöskúti-völgy! P. 49. Dryopteris eristata (L.) A. GRAY - Láz
hegy alatt, Uzsa: Lesence-patak első halastava É szomszédságában lévő kiszáradó éger—láperdőben! 

8. Eranthis hiemalis (L.) SALISB. - Khelyi-hg-beli adata ?, Kágh: „grófi kert", PRISZTER 1959 sze
rint ez egykori elvadulás, már kiveszett, de nekem Almádi L. és Füzes M. mutatta ott, Gyenesdiáson 
Eszes L. kertjében! 12. Cimicifuga europaea SCHIPCZ. - BORBÁS (1900) Büdöskút körül lehetséges 
termőhelyét (SZHW) abnormáüsnak tartotta; PRISZTER 1959 szerint Jávorka szedte ott, de azóta kive
szett; Köves- és Vadvízárokban ! 13. Aquilegia vulgaris L. - WIERZBICKY (apud BODNÁR 1957) Rezi 
vár környéke, BORBÁS 1900: elvadul, Khely; SZODFRIDT 1959: Púpos-hegy É magasabb oldalán; Kő-
orra ! 18. Aconitum vulparia RCHB. - BORBÁS 1900: SZHW; Várad-tető É oldalán és a Púpos-hegy 
alatt ! 21. Pulsatilla grandis WENDER. - BORBÁS 1900: SZHW Khely hegyén; !: Gyenesdiás fölött 
a Ló-hegy D nyúlványán f, Vadlánydomb - fenyvesítés miatt f, szórványosan Csókakő - Kőhát, utolsó 
népes állománya Battyánhát rezi oldalán. 22-24. P. pratensis (L.) MILL, subsp. nigricans (STÖRCK) 
ZAMELS - SZHW, BORBÁS 1900: Khely, Gyenes völgyei; gyakran ! pl. Ló-hegy, Szentmihály-domb. 
25. Hepatica nobilis MILL. - BORBÁS 1900; !: Hermántó-hegy (különösen sok), Kovácsi-hegy, Csóka
kő-patak szurdoka, Rezi várhegy, Meleg-hegy, Púpos-hegy alatt. 26. Anemone sylvestris L . - SZHW 
Khely, BORBÁS 1900: Gyenes völgyei; u. ott Tüskéslápa ! 28. A. ranunculoides L. - SZHW; !: Her
mántó-hegy, Keszthely: Helikon- és kastélypark. 63. Thalictrum minus L. - BORBÁS 1900 Khely, Gye
nes sziklás, bokros h., Th. maius (SZHW), Th. elatum és több változata-, subsp. pseudominus (BORB.) 
SOÓ: KőmeU, Pajta-völgy, Pető-hegy — öreg-széktető, Sátormagas, Apró- és Pörkölt -hegyek, Bece-hegy! 
67. Adonis vernalis L. - BORBÁS 1900: SZHW, Gyenes, K-hely, Dobogó; gyakori, Tüskéslápa, Ló-hegy, 
Biked, Csókakő, Kőhát, becei gerinc ! 80. Cotoneaster tomentosus (AIT.) LINDL. - Becehegyen, 
Vonyarc fölött ! Mespilus germanica L. - Fagyoskeresztnél gyertyános és gyertyános-tölgyes nyiladé
kán! 218. Rosa arvensis HUDS. - SZHW, BORBÁS 1900 Khely (R. süvestris); Szentmiklós-völgy (Ga
lambos I . és Facsar G.), Büdöskút ! 234. Cerasus mahaleb (L.) MILL. - BORBÁS 1900; Tátika, Kő-or
ra ! 258. Chrysosplenium altemifolium L. - Hermántó-hegy ! 272. Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. 
— büdöskúti feltáróút Szorosad után, daraberdei irtások és csemetekert, Zsidi-medence homokos üle
dékén ! 282. Ononis pusilla L. - BORBÁS 1900: SZHW Khely, Becehegy karsztbokorerdő szegély-tár
sulásokban Szabó A-val ! 340. Colutea arborescens L. - BORBÁS 1900: ÁR VA Y, HABERL.; KőmelL 
Szobakő, Szépküátó, Bece sziklái, Függőkövek, Gyenes: Lóhegy, Szentmihály-domb ! 351. Astragalus 
vesicarius L. subsp. albidus (W. et K.) BR.-BL. - Szorosad, Felgyenes pusztafüves lejtőin ! 355. Coronilla 
emerus L. - BORBÁS 1900: „virágzáskor egyike a vidék legszebb bokrainak", Árvay Khely, Wierzb. 
Csókakő, Gyenes; ! KőmeU, Szobakő, Padkő, Függőkövek, Csókakő. 358. Coronilla coronata NATH. 
BORBÁS 1900, Pető-hegy D nyúlványai, Bece ! 359. Coronilla vaginalis LAM. - BORBÁS 1900; ! mint 
358. 360. Hippocrepis comosa L. - SZHW, BORBÁS 1900: Khely, Gyenes; ! Gyenesdiás: Lóhegy, Vo
nyarc: Vas-hegy, Győrök: Garga-hegy, Pap- és Bece-hegy, paphegyi nyereg, Hegyestű, Putri-bükk, Apró-
és Pörkölt-hegyek, öreg-széktető, Sátormagas, Pető-hegy. 399. Lathyrus sphaericus RETZ. - Púpos
hegy! 402. Daphne laureola L. - BORBÁS 1900: SZHW magasabb hegyeken; BOROS 1920; SZOD
FRIDT 1960: VáUus-Ivánhát, Szentmiklós-völgy, L.-falu, CSAPODY (1982) ismerte helyeken t , de ! 
Meleg-hegy — Pap-gyalogút, Tusakos, Görbe- és Köves-tető (itt Almádi L-val), Szentmiklós oldalvölgyei, 
Putri-bükk, Katonaverő-völgy, Daraberdő, Nagy-akolvölgy. 403. Daphne mezereum L. - SZHW Khely 
magasabb hegyein; ! Görbe- és Köves-tetőn (Almádi L-val). 404. D. cneorum L. - Khely (Árvay), Gyenes 
(BORBÁS 1900): „Gyenes kopasz tetőin seregesen, csaknem egymaga némelyik tetőn. A vidék havasi 
rózsája." PRISZTER 1960, 1968: Gyenesben 1. purpurea; CSAPODY (1982) szerint kipusztult, de ! Fa
gyoskereszt — Pörkölt-hegyek (Almádi L-val), öreg-széktető, Sátormagas, Ló-hegy, Szorosad, Pénzes
gödrök, Sziklagerinc, Tüskéslápa — igaz, inkább már csak szálanként! 514. Seseli leucospermum W. et 
K. - BORBÁS 1900: Gyenes, Keszthely, Cserszeg dolomitszikla törmelékén; ! Szorosad és Pénzesgödrök 
fölött, Gyenesdiás Ló-hegy (Almádi L-val), Bece-hegy (igen szép állomány), Pap-hegy, öreg-széktető. 
Sátormagas, Messzelátó-hegy, Köves-tető - Csókakő, Vadlánydomb, Garga4iegy. 584. lx>nicera xylos-
teum L. - SZHW, BORBÁS 1900; Bottyán-hát! 608. Scabiosa canescens W. et K. - SZHW; BORBÁS 
1900: Cserszeg, Keszthely, Gyenes; ez utóbbin ! 661. Mercurialis x paxii GRAEBN. - M. longistipes 
(BORB.) HOLUB, BORBÁS 1900: Gyenesről mint var. a „M. ovata és M. perennis középalakja"; HOR
VÁT (ex verbis) itt, a Mecsekben, a Soproni-hegységben inkább ez, mint az igazi M. ovata. 686. Calli-
triche palustris L. - BORBÁS 1900 „Khely vizeiben (SZHW) ritka, Sümegen is (SZÉP)"; SOÓ Synopsis; 
Tátika platójának nagyobb bazalt dolinájában ! 717. Convolvulus cantabrica L. - BORBÁS 1900, Gye
nesdiás, Szentmihály-dombon különösen szép, ! 753. Onosma visianii CLEM. - SZHW Khely, BORBÁS 
1900 Gyenes, ritka; Gyenesdiás, Vonyarcvashegy feletti lejtők, Bece ! 787. Melittis carpatica KLOKOV 
em. SOÓ - M. grandiflora (SOÓ Synopsis); BORBÁS 1900: M. grandiflora SZHW, televényesebb erdőben 
Gyenes, Khely; Rezi várhegyen ! 795. Lamium orvala L. - SOÓ Syn.: Khelyi4ig. f ; Szenczy, Wierzbicky, 
Jósa, Borbás, Jávorka adatait és állásfoglalásait BODNÁR-JEANPLONG-PRISZTER (1956) értékelte, 



5. ábra: A: Meleg-hegy, Vár-hegy, Púpos-hegy: a keszthelyi dolomitfennsik északi letörése a Zsidi-meden-
cébó'l (1974), B: Zalaszántó, mögötte Tátika - Kovácsi-hegy csoportja a Púpos-hegyről (1974), C: A 
Cseri-völgy cseres-kocsánytalán tölgyese (1975), D: Tátika platója és kúpja, E: Seseli leucospermum Bece-
hegy nyílt dolomit-sziklagyepjében (1980), F: Bükkelegyes gyertyános-tölgyes a Pap-gyalogút környékén 

(1978). 



s a már kétesnek tartott előfordulását megerősítette, ezért nem ? hanem f ,• Keszthely ATE főépületének 
udvarán !, telepítve. 810. Salvia glutinosa L. - a hegység É lejtői alatt, a Csetényi-patak mentén több 
helyen ! 849. Atropa bella-donna L. - BORBÁS 1900, SZHW,- Görbe-tető, Putri-völgy nyiladékokban, 
utasokban ! 876. Misopates orontium (L.) RAF. és 877. Chaenorhinum minus (L.) LANGE - Gyenes
diás és Vonyarcvashegy szőlőiben ! 985. Corydalis intermedia (L.) MÉRAT - BORBÁS 1900 adata nem a 
szépkilátói Kápolnadomb lehet, mert Pilhtztől vette; SZODFRIDT (1960) Tátika-tetőn. 1006. Calepina 
irregularis (ASSO) THELL. - BORBÁS 1900-, Sömögye - Diás, Gyenesi csordakút környékén ! 1019. 
Coronopus squamatus (FORSK.) ASCH. - SZHW óta: Khely ? 1022. Aethionema saxatile (L.) R. BR. -
SOÓ Syn.: Vértes, Bakony, ad Balaton; Fagyoskereszt, Pörkölt-hegyek, Bece, Putri-bükk! 1032. Hornun-
gia petraea (L.) - BORBÁS 1900: SZHW, Gyenes, Szoroshad; Gyenes fölött (Almádi L-val) Pető-hegyig, 
öreg-széktetőig inkább kőtörmeléken, mint rendzinán ! 1044. Alyssum saxatile L. - BORBÁS 1900 A. 
Arduini; Tátika sziklaoszlopain ! 1046. Draba lasiocarpa ROCHEL subsp. lasiocarpa - BORBÁS 1900 
var. demissorum Khely, Gyenes; Vadlány-domb, gyenesi Ló-hegy, Tüskéslápa dolomit kupacai, Pető
hegy, öreg-széktető, Pórak-hát, Sátormagas, Sziklagerinc, Messzelátó-hegy, Pörkölt-hegyek, Bece ! 1059. 
Cardamine pratensis L. - SZHW; BORBÁS 1900 „var." dentata „a fenéki hid m. bőven"; Vas-hegy és 
Sztmihály-domb közötti mocsaras réten pár éve még bőségesen ! 1066. Cardaminopsis petraea (L.) HIIT. 
- BORBÁS 1900 Gyenes, ritka; SOÓ 1968: Győrök, Gyenesdiás, Keszthely;Sipos-torok, Szobakő, Már
ványkőfejtő !; SOÓ 1980 Khelyi-hg., alibi? 1113. Helianthemum nummularium (L.) MILL, subsp. num-
mularium - BORBÁS 1900, SZHW; Kőmell, Lóhegy, Vadlány-domb, Bece, Nagy-messzelátó, Fagyos-
kereszt ! 1114. Fumana procumbens (DUN.) GREN. et GODR. - BORBÁS 1900: „kiváló apró cserjéje a 
pusztai vegetatiónak"; Fagyoskereszt, Gyenes fölött a Ló-hegy, öreg-széktető, Bece, Putri-völgy, Kő-
mell ! 1179. Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX - Hullay-malom - Gráb-híd (Almádi L-val 1974, 
azóta f ) !; SZODFRIDT 1960: Cserszegtomaj és Vindornyalak. 1182. Phyteuma orbiculare L. - BORBÁS 
1900: Árvay, Kitaibel Somostető, Gyenes; Kőmell, Pajta-völgy ! 1189. Aster linosyris (L.) BERNH. -
Gyenes fölött a Ló-hegy D nyúlványán, Vas-hegy, Bece, sziklagyepekben másutt is ! 1312. Jurinea mollis 
TORN. ex. L.) RCHB. - subsp. dolomitica Jakucs; Gyenesdiás fölötti dombok, Vas4iegy, Bece ! 1363. 
Leontodon incanus (L.) SCHRANK. - BORBÁS 1900: ÁRVAY, SZHW, Khely, Gyenes „porladozó 
tetőin" pl. Faludi-hegy; nyüt dolomit-sziklagyepekben, kopárokon mindenütt, felhagyott murva-fejté
seken pionírok között ! 1371. Scorsonera purpurea L. - BORBÁS 1900 Khely, Cserszeg, Gyötrös; Pör
költ-hegyek, Fagyoskereszt, Putri-völgy, Kőmell-Ló-hegy ! 1467. Dianthus barbatus L. - BORBÁS 
1900: SZHW Khely bensőbb erdei, Gyenes; kertekbe is ültették; Szorosad, Pilikán kivágott molyhostölgy 
szálerdeje és cserese ! 1468. Dianthus plumarius L. subsp. lumnitzeri (WIESB.) DOM. var. Soói (JÁV.) 
SOÓ - v. ö. BORBÁS 1900 és BAKSAY 1970; Pap-hegy, Bece, Vadlány-domb és körzete, öreg-széktető, 
Nagy-messzelátó, Sátormagas, Apró- és Pörkölt-hegyek, Putri-völgy ! 1474. Dianthus giganteiformis 
BORB. - Balatonberény - Zala-torkolat homokturzásos útszél, fenékkotrási zagytároló kialakítása előtt, 
más fajok is: Puccinelüa distans, Aster tripoüum subsp. pannonicus, Triglochin palustre, Plantago mari
tima !, a subsp. pontederae gyakori. 1577. Primula vulgaris HUDS. - BORBÁS 1900 Khely és Gyenes; 
igen gyakori: Pórakháti-, Büdöskúti-, Sztmiklós-völgy, de másutt is ! 1579. P. veris L. - állandósult hib
ridje az előző fajjal különösen a Büdöskúti-völgyben gyakori ! 1580. Primula auricula L. subsp.hungarica 
(BORB.) SOÓ - Pető-hegy szikláin 50-100 tő, évjáratonként felszaporodó vagy visszaszoruló állo
mány 10—25 vúágzó példánnyal és magoncokkal (számszerű megfigyelések Galambos I-nál Zúcen). 
1584. Hottonia palustris L. - SZHW, BORBÁS 1900 n. v.; legközelebb a magyaródi Malom-árokban ! 
1585. Samolus valerandi L. - SZHW; legközelebbi termőhelyét (Lesencetomaj-Biliege), ahol !, felszán
tották. 1594. Cyclamen purpurascens MILL. - BORBÁS 1900, SZHW; az ismert Hullay-malom melletti 
elegyes karszterdőtől távolabb is !, Büdöskút mellett, továbbá a Gulács csúcsán egy tövet; egy itteni 
termőhelyét Almádi L. is ismeri. 1705. Veratrum nigrum L. - ÁRVAY Khely, BORBÁS 1900 Vállus és 
Gyenes völgyeiben helyenként bőven; öreg-széktető, Büdöskúti-völgy, Pórakhát és völgye, Láz-tető, Vá
rad-tető, Putri-bükk, Szobakő, Márvány-kőfejtő, Pörkölt- és Apró-hegyek, Meleg-hegy, Púpos-hegy, 
Bottyán-hát, Csornakút, Farkaságya, Köves-tető, Csókakő szurdoka . . . ! 1711. Asphodelus albus MILL. 
- Árvay Khely, Kitaibel Rezi-Keszthely, BORBÁS 1900: Gyenes bőven, Gyöngyös völgyén Karmacs 
felé (ma f az utóbbin); Fagyoskereszt-Pörkölt-hegyek (Almádi L-val), Pető-hegy, Öreg-széktető, Pórak
hát környéke ! 1714. Hemerocallis lilioasphodelus L. - borbás 1900 H. flava SZHW, KÁGH (PRISZTER 
1960), SOÓ 1968 szerint fs de 1973-ban egy tövet a Bélap-völgyben az autóparkoló mellett ! 1722. 
Allium ursinum L. - Kitaibel Tátika; SZHW, BORBÁS 1900 Khely vidékének magasabb hegyein; 
adatait a magam megfigyeléseivel együtt összefoglalta KEVEY 1978. 1738. /.ilium martagon L. - SZHW, 
BORBÁS 1900 Gyötrös, Khely, Szoroshad, Tűzkő-hegyek ! 1742. Scilla bifolia SZHW, BORBÁS 1900 
Khely erdei; Egregy fölötti cseresben ! 1757. Ruscus hypoglossum L. - BORBÁS 1900 (Wierzbicky 
kézirata) Hosszú- és Púpos-hegy; utóbbin én 1969 ! 1758. Ruscus aculeatus L. és subsp. Angustifolius 
(BOISS.) BORH. et PRISZTER - BORBÁS 1900: helyenként. Dobogó; SZODFRIDT-TALLÓS 1965: 



Rezi - Hosszúhegy, Várhegy, Csornakút, Keszthely - közbirtokossági erdő, Bottyán-hát, Nagy-messze-
látó, Szorosad, Gyötrös nyiladéka, Vállus - Iván-hát, Képestó putri, Szentmiklós-völgy, Csetény, Várad
tető, Vékonycser, Gyenesdiás - Széktető, Vonyarcvashegy - Nyulas, Győrök - Boncsos-tető, Halagos, 
Márványkőfejtő,* Csornakút, Daraberdő, Köves-tető, Pórakháti-völgy, Bece - Csereságya, Rezicser ! 
1764. Convallaria majális L. - SZHW, BORBÄS 1900 Gyenes; Fagyoskereszt Csetény és a Pörkölt -hegyek 
kányában, Bottyán-hát, Magyal-tető ! (ritkán hoz virágot). 1771. Tamus communis L. - ÁRVAY, BOR
BÁS 1900; BODNÁR 1957; PRISZTER I960; Zsiderkút-Daraberdő bükköse f, Gyenesdiás-Vonyarc-
vashegy tölgyesek, molyhostölgy szálerdők, esetenként bokorerdők szélein, Csereságya ! 11 &6. Iris grami-
nea L. incl. subsp. pseudocyperus (SCHUR) JÁV. - SZODFRIDT 1959 Rezi vár melletti tisztás; u. ott 
Orno-Quercetum szegélyében ! 1810. Cephalanthera rubra (L.) RICH. - SZHW; Putri-bükk, gyenesi 
Ló-hegy ! 1811. C. damasonium (MILL.) CR. - Tátika - Tinóhálás ! 1812. C. longifolia (HUDS.) 
FRITSCH-BORBÄS 1900 Rezivár felé; Meleg-hegy, Bottyán-hát, Fagyoskereszt stb. ! 1818. Limodorum 
abortivum (L.) SW. - BORBÁS 1900 a Szenczy féle csókakői adatot bizonytalannak tartja, s csak a bada
csonyit ítéli igazinak; azóta tudjuk, hogy gyakori: KőmeU (Almádi L-val), Szárhegy alatt, Piükán — 
Szoroshad !, cönol: CSAPODY 1962. 1820. Neottia nidus-avis (L.) RICH. - SZHW, BORBÁS 1900; gya
kori: Sarvaly-erdő, Tátika Szántó felőh hegylába, Pető hegy, Cseri-völgy! 1828. Platanthera chlorantha 
(CUST.) RCHB. - BORBÁS 1900 Gyenes völgyeiben, SZHW Khely P. bifolia; NÉMETH 1978 Gyenes
diás Querco petr.-Carp., Ederics; Paphegyi-nyereg, Száf4iegy nyüadékában „seregesen"! 1834. Ophrys 
fuciflora (SCHMIDT) MOENCH - BODNÁR 1957 Tomaj és Rezivár (Wierzbicky), Gyenesdiás-Vállus; 
Németh F. Gula-tető (ex verbis). 1836. Orchis morio L. - BORBÁS 1900; gyakori, különösen népes 
állománya a Vári-völgyben itt subsp. morio f. valida ! 1837. O. coriophora L. - Csókakő SZHW; Balaton
part: keszthelyi szabadstrand és B. berény !, de f. 1838. O. ustulata L. - SZHW; Tüskéslápa ! 1839. O. 
tridentata SCOP. - SZENCZY; Gyenesdiás fölött, különösen Tüskéslápa ! 1842. O. purpurea HUDS. -
Kitaibel; Csókakő SZHW; BORBÁS 1900 Gyenes völgyei; Pórakháti- és Büdöskúti-völgy, Csókakő -
Tusakos . . . ! gyakori. 1846. Traunsteinera globosa (L.) RCHB. - Soó Synopsis: Keszthelyiéig. f> őe 
Vadlány-domb - Tüskéslápa! (jó kosboros hely). 1852. Anacamptis pyramidalis (L.) RICH. - SZHW, 
Borbás 1900 Szorosad; u. itt az előzővel ! 1853. Himantoglossum hircinum (L.) SPR. - BORBÁS 1900 
Büdöskút körül; Almádi L-val hiába kerestük Gyenesdiás fölött, ahol az 1960-as években Boros és Prisz
ter társaságában látta; 1974-ben megtaláltam: Szoroshad, Pilikán, Pénzesgödrök. Taxonómiai revideálása 
indokolt: SOÓ 1985. p. 77. 1933. Carex alba SCOP. - Púpos-hegy alatt és Nagy-akolvölgy !; SZHW, 
BORBÁS 1900: Khely, Gyenes, B.sztgyörgy, Tátika (Piers); FEKETE 1964. 1972. Festuca amethystina 
L. - (BORBÁS 1900 SZHW); FEKETE 1964 Bánya-hegy, Kígyós-völgy, Vadvízárok, Pető-hegy, Nagy-
akolvölgyben és Vadvíz-árokban ! 2010. Poa badensis HAENKE - SZHW (P. alpina), BORBÁS 1900: 
Khely, Gyenes; Öreg-széktető, Ló-hegy - le Gyenesig, Bece, Putri-bükk porló dolomiton ! 2080. Calam-
grostis varia (SCHRAD.) HOST - BORBÁS 1900 „Khely magasabb hegyein!!";FEKETE 1964 az 1972. 
előfordulási helyein; Púpos-hegy, Szentilona-és Nagy-akolvölgy! 

Növénytársulások, vegetáció-egységek 

Dolomitkopárok és sziklagyepek 

A dolomitfelszínek befüvesedésének és beerdősödésének szukcesszió-sorozatát alapvetően meghatározzák 
a kőzettani, víz- és hőgazdálkodási sajátosságok: a dolomit erőteljesen aprózódik, törmelékei éles sarkosak, 
mozgó váztalaján az erózió által akadályozott és nagyon lassú a talajfejlődés, a csapadékvizet gyorsan át
ereszti, szélsőségesen felhevül vagy lehűl. 

A dolomitkopárok értékes koratavaszi dísze az aprótermetű Hornungia petraea, a Draba lasiocarpa 
sokszor porló dolomiton a Poa badensis. A Fimbriaria saccata a moha-tarkazuzmó társulások felé jelent 
kapcsolatot, melyek kontinentálisak, szinte félsivatagi jellegűek, általában a nyílt dolomit sziklagyepek 
fűcsomói között is megjelennek. 

A nyílt dolomit sziklagyep (Seseli leucospermo-Festucetum pallentis ZÓLY. balatonicum SOÓ) a 
délies kitettségű, meredek, kőtörmelékes lejtők, gerincélek gyér növényzete. Tercier—interglaciálís relik-
tuma (FEKETE 1964) a dolomitendemizmus Seseli leucospermum. Az „ősmátrai" fajok a mediterrán 
sziklai vegetációéval közös növényekkel és a környező száraz tölgyesekből származó fajokkal kevered
nek. Hazánkban az atlanti-mediterrán és pontusi-mediterrán jellegű szubmediterrán flóraelemek aránya 
ebben a növénytársulásban a legmagasabb - több mint 25% (BULLA 1962, DEBRECZY 1981). A Kárpá
tokban és a Balkánon 1000-2500 m magasságban jelennek meg a keszthelyi dolomit sziklagyepekben 
ismert növények vagy közeli rokonaik - pl. Stipa, Helianthemum canum et nummularium, Teucrium mon-
tanum, Anthylis vulneraria, Globularia punctata, Allium flavum, Asperula cynanchica, Scorzonera aust-



6. ábra: A: Felhagyott murvabánya a dolomit kopárok növényzetével (1977), B:A természet és az emberi 
kultúra harmóniája: hagyományos szőlőművelés Becén, fölötte kopáros, sziklagyepes, bokorerdős dolomit 
gerinc. (1980), C: Nyüt dolomit-sziklagyep és cserszömörcés karsztbokorerdő fenyvesítéssel megzavart 
együttese, D: Az eredeti királyné gyertyás tölgyesre nem jellemző, múló virágpompa, hamarosan irtás
növényzet váltja fel (1977), E: Doronicum orientale (1975), F: Daphne cneorum ssp. cneorum (1975). 



riaca, Sedum album, Minuaitia setacea. A Fumana procumbens a homokpuszták felé, az Artemisia alba 
subsp. saxatiüs és a Plantago argentea a déli, szubmediterrán sziklalejtők felé mutat kapcsolatot. 

A szélsőséges mikroklímához a Carex humilis, a Poa badensis, a Poa bulbosa f. vivipara, a félcserje 
Thymus-fajok, Teucrium montanum, T. chamaedrys, Dorycnium germanicum, Dr. herbaceum, Fumana 
procumbens, Helianthemum-fajok, a pozsgás levelű D. Jovibard hirta, Draba lasiocarpa, a vastag 
rhizomájú Iris pumila alkalmazkodik. A hegység fehér virágú szegfüve a Dianthus plumarius subsp. lumnit-
zerii és a subsp. regis-stephani felé átmeneti alakja a var. soói. (BAKSAY 1970: a subsp. regis-stephani 
(RPCS.) BAKSAY var. jávorkae BAKSAY holotypusa az Égetett-tetőről származik). Dolomitkopárokon 
és felhagyott kőfejtőkben is előfordul a Leontodon incanus, a lejtősztyeppekben is látható a Biscutella 
laevigata (B. longifolia!). A sziklákra tapad a Paronychia cephalotes. A szikla-és pusztafüves oldalakon is 
előfordul a Trinia glauca, a késő nyári Aster linosyris és a Scabiosa canescens. 

A nyílt dolomit sziklagyep árvalányhajas szubasszociációja (Seseli leucospermo - Festucetum palién-
tis stipetosum eriocaulis-pulcherrimae ZÓLY.) porló dolomiton fejlődik k i . Közel áü a Duna— Tisza -köze 
meszes futóhomokját megkötő hüvelyes csenkesz társuláshoz, tekintettel sztyepprét és homokpusztai 
elemekben való gazdagságára. Jellemző fajai i t t a Stipa pulcherrima, S. eriocaulis, Fumana procumbens, 
Gypsophyla arenaria, Onosma visianii és a pannóniai-balkáni Jurinea mollis. 

A legszebb nyüt dolomit sziklagyepeket és árvalányhajas szubasszociációikat a Vas-hegyen, a Pető
hegyen, a gyenesi Ló-hegyen, Becén, az Apró- és Pörkölt-hegyek gerincein, déües lejtőin tanulmányoz
hatjuk. A Vadlány-dombon már rég fenyvesítették, s a többi termőhelyen is ez a sorsuk, különösen az 
öreg-széktetőn, a Nagy-messzelátón, Sátormagason, Szoroshad környező gerincein, a Kis- és Nagy-hegyes
tűn - mint általában mindenütt a feketefenyő telepítés mértékét állítólag csökkentő, újabb erdőgazda
sági szemlélet eüenére. 

A sziklafüves lejtősztyepprét (Chrysopogono - Caricetum humilis balatonicum (SOÓ) ZÓLY.) gyenge 
rendzina felhalmozódású, déli, törmelékes dolomitlejtőkön alakul ki a sziklagyepek záródásával. Gyep
képződményei közül a Chrysopogon gryüus miatt messziről feüsmerni. Gyakoriak a szélsőséges környeze
ti viszonyokhoz alkalmazkodó hagymás és gumós növények: Album flavum, A. moschatum, A. atropur-
pureum, a zárt dolomit sziklagyepben is megjelenő A. senescens subsp. mohtanum, Orchis morio, O. tri-
dentata, O. ustulata, Muscari botryoides. Fajokban gazdag, kontinentáüs—pontusimediterrán jeUegű tár
sulás. Szubmediterrán jeüegű ritkasága a Lathyrus sphaericus, mellette gyakori a Convolvulus cantabrica, 
Scorzonera purpurea, Globularia aphyllanthes (punctata), Verbascum phoeniceum, Veronica spicata, 
Aethionema saxatile, Hippocrepis comosa. Előfordul még itt is a Seseh leucospermum, a Leontodon 
incanus, az Artemisia alba subsp. saxatiüs. A Bromus pannonicus, a Convolvulus cantabrica, az Euphorbia 
sequieriana subsp. minor előfordulása miatt a Bromo-Festucion pallentis asszociációcsoportba is sorol
ható (SOÓ 1973). 

A pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeno-Festucetum ripicolae balatonicum (SOÓ) ZÓLY.) termő
helyét az előzőnél vastagabb rendzina jeüemzi. A sziklafüves lejtőktől sztyeppfüvei különböztetik meg: 
Festuca rupicola, Koeleria cristata, Stipa capillata. Másik jellemző és gyakori kodomináns füve, a Cleis-
togenes serotina sziklafüves lejtőkön is megjelenhet, de ugyanakkor i t t is lehet típusalkotó a Carex humi
lis. A sziklafüves lejtőkkel közös fajok mellett jeüemzi az Adonis vernalis, az Astragalus vesicarius subsp. 
albidus. A pusztafüves, napos oldalakat is díszíti a zárt dolomit sziklagyepekre jeüemző Daphne cneorum. 
Sajnos koratavaszi, pompás növénye a Pulsatilla grandis és a P. pratensis subsp. nigricans minden védett
sége eüenére eltűnik eredeti termőhelyéről, és a piacon vagy „kertbarát, természetszerető" tulajdonosok 
hétvégi kertjeiben látjuk viszont. 

E fenti lejtősztyeppek inkább csak töredékeikben gyakoriak. A sziklafüves lejtők a Vadlány-domb és a 
gyenesi Ló-hegy között, a Pörkölt-hegyeken és a Púpos-hegyen a legszebbek, a pusztafüves lejtők pedig 
Becén, a Ló-hegyen, Szoroshadban, a Nagy-messzelátó oldalain díszlenek. Általában cserjésednek, Szent-
mihály-dombon erősen tiporják, akárcsak Nagymezőn, Dobogó—Bikedről rendzináját kertiföldnek 
hordják, Bottyánháton és Tüskéslápán fenyvesítették. Kisebb-nagyobb áüományaik sziklaszirtek közelé
ben vannak (Kőmell, Csókakő, Bisekó'4ető . . .). 

A zárt dolomit sziklagyepnek (Festuco pallenti - Brometum pannoniéi balatonicum ZÓLY.) a Keszt
helyi-hegység északi, árnyékos, meredek, sziklás lejtőin kevésbé záródó típusa alakul ki . A társulásban a 
gyepképző Festuca pallens fűcsomói között a Primula auricula subsp. hungarica mélyeszti gyökereit a 
sziklarepedésekbe. A Primula auricula bennszülött alfajának a Vértestől a Keszthelyi-hegységig húzódó 
fél tucatnyi, szórványos előfordulásai között ez a legdélebbi, számára még kedvező hűvös mikrokUmazug. 

E zárt dolomit sziklagyep társulást ZÓLYOMI primuletosum hungaricae subass. néven különböz
tette meg. Sajátos faj összetétele alapján a jégkorszaki Sesleria-gyepek származékának tekintik (FEKETE 
1964). Valószínűen tercier interglaciáhs reliktum a Daphne cneorum subsp. cneorum, hidegidőszakból a 
Myurella julacea és a Scapania calcicola mohák, boreáüs jellegű a Cimicifuga europaea. Jeüemzője még a 
Phyteuma orbiculare, Coronilla vaginata, Polygala amara, Thaüctrum minus subsp. pseudominus. Cser-



szömörcés, molyhostölgyes karsztbokorerdővel és főleg elegyes karszterdővel való kontakt kapcsolatára 
FEKETE (1964) rámutatott. Ujabban már nem csak ezek, hanem feketefenyő beárnyékoló hatása is ér
vényesül. 

A zárt dolomit sziklagyep ma már a maga teljességében sehol sem található a Keszthelyi-hegységben. 
Több, kisebb-nagyobb töredéke alapján rekonstruálható: Pajta-völgy, Büdöskúti-völgy - Vadvíz-árok, 
Kövesárok, Kígyós-völgy, KőmeU, Csókakő, Kecskegerinc, Púpos-hegy. 

A bazalthegyekre jeUemző szihkát sziklagyepek a Keszthelyi-hegységben területileg nem olyan jelen
tősek, mint a Tapolcai-medence tanúhegyein. A Tátika szentkereszti és a bazaltlegyező fölötti kis gyepek 
vagy az Alysso-Sedionba vagy az Asplenio — Festucion paüentisbe sorolhatók legfontosabb fajaik révén -
Alyssum saxatile, AUium flavum, A. senescens subsp. montanum, Sedum album, S. sexangulare, Semper-
vivum-fajok, Cleistogenes serotina, Polypodium vulgare, Asplenium-fajok. Ugyancsak kis foltokban je
lentkező sajmeggyes bokorerdővel váltakozva közvetlenül a sziklaerdők fölött alakítanak ki keskeny 
sávot. 

Bokorerdők és szálerdők 

A beerdősödés kezdetét jelentő sziklai cserjések a Keszthelyi-hegységben nem alakulnak ki , hanem fény
igényes fajaik a bokorerdőkhöz kapcsolódnak - így az „ősmátrai" Amelanchier ovata, a Cotoneaster 
tomentosa. 

A cserszömörcés karsztbokorerdőnek (Cotino - Quercetum pubescentis balatonicum ZÓLY.-JA-
KUCS-FEKETE) Keszthelyi-hegységi földrajzi variánsát különböztette meg JAKUCS (1961). A köves 
tetők, délies kitettségű oldalak és letörések ritkás, idősebb korban is alacsony növésű állománya. Lomb
koronaszintjét a szubmediterrán Fraxinus ornus és Quercus pubescens alkotja. Cserjeszintjében uralkodó a 
Cotinus coggygría, előfordul a Cornus mas, a Viburnum lantana, az Euonymus verrucosa, a Cotoneaster 
tomentosa, a Juniperus communis, illetve a Quercus pubescens. A Fraxinus ornus, a Cotinus coggygria és a 
Cornus sanguinea fáciesalkotó is. 

A hegység áUományának eredetileg 20-40%-át képezi, de erdőgazdaságilag kevésbé értékes mivolta 
miatt fenyvesítik, pedig a Balaton-vidék legszebb látványosságai közé tartozó, igen fajgazdag társulás. A 
talajt sűrű cserszömörce-szőnyegek borítják. A gyepszintben vastagabb rendzinán molyhostölgy szálerdők 
fajai - Coronilla coronata, C. vaginaüs, Oryzopsis virescens, Mercurialis longistipes, Dictamnus albus, Cy-
nanchum víncetoxicum, Teucrium chamaedrys - , sekélyebb rendzinán sziklagyepek, sztyepprétek fajai 
- Festuca rupicola, Hippocrepis comosa, Anthericum ramosum, Allium flavum,Dorgcnium germanicum -
jelennek meg. Megtalálható még az Epipactis heUeborine, E. atrorubens, Iris variegata. Iris graminea, 
Liroodnrum abortivum, Himantoglossum hircinum. 

A karsztbokorerdőknek a sziklagyepekkel, a szikla- és pusztafüves lejtősztyeppekkel való együttes 
előfordulása sajátos vegetáció-dinamikai jelenség. A rendzina és a váztalaj átmeneti zónája a cserszömörce 
talajra simuló vesszeinek humid jeUegű évjáratokban lassú „előnyomulási", terjedési-, szárazabb évek
ben vagy kora őszi fagyok miatt „visszahúzódási", pusztulási területe. Ez a jelenség - ahogy DEBRECZY 
(1981) megfogalmazta - nem statikus egyensúly. Inkább kiegészíti a JAKUCS (1961) által leüt dinamikus 
egyensúlyt, mely szerint a bokorerdők belsejének nagymérvű elöregedése miatt közepük kipusztul, rendzi-
nájuk váztalajjá degradálódik, s azon ismét sziklai fajok jelennek meg. Lehet, hogy ez a váztalajjá degra
dálódás valóban csak kivételes esetekben fordul elő, de a dinamikus egyensúly jelensége tovább gazdago
dik azáltal is, hogy a karsztbokorerdő molyhostölgy szálerdőnek adja (potenciálisan! - ma már inkább 
csak adná) át helyét, vagy széteső gyűrűje a bokorerdő újabb csoportjainak kiinduló pontjaivá válik. Ezt 
a véleményt megerősítendő, ismeretes a molyhostölgy szálerdők letörpülése, a számukra legsivárabb ter
mőhelyeken (edafikus „félsivatagi" körülmények között) cserszömörcés—molyhostölgyes karsztbokor
erdőkre való szétesése. 

A molyhostölgy szálerdő, másnéven mészkedvelő karszttölgyes (Orno - Quercetum pannonicum 
(SOÓ) ZÓLY.) egyébként sem túl gyakori, mert a Balaton felvidékén a Keszthelyi-hegység felé mind
jobban felváltják a cseres tölgyesek. 10-12 m magas, bokorerdőknét zártabb, de még fényben gazdag 
erdő, A Quercus pubescens és Fraxinus ornus mellett főleg Q. petraea és Q. cerris alkotja. Közöttük 
gyakori az Acer campestre, Sorbus torminaüs és bennszülött Sorbus gáyeriana, S. bakonyensis, S. balato
nica kisfajok. KÁRPÁTI (1964) a fajkeletkezés geobotanikai vonatkozásait boncolgatva a Sorbusok itteni 
(D-Dunántúl) nagy alakgazdagságát a Praeillyricumnak az Illyricumhoz való tartozása egyik bizonyíté
kának tartotta. 

Mérsékelten felmelegedő völgyekben a kocsánytalan tölgyes, szárazabb lejtőkön az atlanti-medi
terrán jellegű cserjés koronafürtös (Coronilla emerus) szubasszociáció alakul k i . Az utóbbi átmehet bo
korerdőkbe. 



7. ábra: A: Jurinea mollis a gyenesdiási Ló-hegy árvalányhajas nyílt dolomit-sziklagyepjében (1979), B: 
Primula auricula ssp. hungarica (1975), C: Draba lasiocarpa (1977), D:Primula verisxP. vulgaris (1977), 

E:Petasytes hybridus (1975), F: Himanthoglossum hircinum (1976). 



A cserjeszint fejlett, sűrű, elegyalkotói Fraxinus ornus, Acer campestre, Cornus mas, Viburnum opu-
lus, Staphylea pinnata, Ligustrum vulgare, Coronilla emerus. A gyepszintben Polygonatum odoratum, 
Dictamnus albus, Lithospermum purpureo-coeruleum, Melampyrum-fajok, Convallaria majális, Melittis 
grandiflora, Neottia nidus-avis,, Ruscus aculeatus, Tamus communis élnek. 

A molyhostölgy szálerdők a cserszömörcés karsztbokorerdőkhöz hasonlóan a Büdöskúti- és Pórakháti-
völgy oldalam, Ló-hegyeken, Gula-tetőn, Pető-hegyen, Garga- és Pap-hegyen, Becén, Edericsi-hegyen 
gyakoriak, de a fenyvesítés miatt visszaszorultak. Fenyvesítéssel tönkretett, majd üdülőerdővé „fejlesz
tett" áüományaival a györöki Pap-hegytől Gyenesdiásig a falvak fölött végig találkozunk. 

Az eddigiekben tárgyalt gyep- és erdőtársulások után ide kívánkoznak KOVÁCS-PRISZTER (1977) 
szavai: „környezetvédelem" jelszava alatt nem engedhető meg olyan biotópok (lápterületek, szikesek, 
homokpuszták, pusztafüves lejtők, dolomit kopárok stb.) fásítása, ahol ez számos ritka - esetleg endemi-
kus -, védelemre javasolt növényfaj termőhelyét tenné tönkre. 

A keszthelyi-hegység cseres—tölgyeseinek syntaxonómiai besorolása még nem egyértelmű. DEBRE
CZY (1981) Querco petraeae-cerris pannonicumnak tartja, de gyepszintjének jeüemző fajait meg sem 
említi, tehát nem bizonyít. SOÓ (1964, 1973, 1980) többrendbeli próbáUcozása és az általa idézett szer
zők besorolásai meUett legmegfelelőbbnek ítélhető FEKETE (1964) Potentillo-Quercetum asphodeleto-
sum cönotaxonja, mert kifejezi, hogy a keszthelyi cseres—tölgyesek genyőtés fehér pimpós típusa az 
1. Asphodelo-Quercetum robori-cerris (ZÓLY. ex JÁV.) BORH. ex SOÓ taxonba (SOÓ 1980) synonym-
ként összefoglalt (SOÓ 1973) Quercetum petraeae-cerris trandanubicum SOÓ, Pontentillo albae- Quer
cetum petraeae-cerris asphodeletosum praellyricum TALLÓS, Quercetum petraeae-cerris asphodeletosum 
BORH.-KOML. (SOÓ 1973), Quercetum petraeae-cerris transdanubicum SOÓ asphodeletosum BORH.-
KOML. (SOÓ 1980) subbakonyensis és somogyicum földrajzi variánsai, ületve a 2. Quercetum petraeae-
cerris pannonicum SOÓ (SOÓ 1964) közötti átmeneti típus. Sajnos HORVÁT (1978) sem rendelkezett 
Keszthelyi-hegységi anyaggal, csak a Balaton-felvidék permi vörös homokkövéről továbbá a Széki- és Nyi-
rádi-erdőből a környékről. 

A cseres-tölgyesek klímazonáüsan átvennék a molyhos-tölgyesek szerepét, de többek között a hegység 
geomorfológiai sajátosságai miatt nem tudnak teret hódítani. A cser 15—18 m magas, csaknem teljesen 
zárt lombsátora alatt a virágos kőris már csak legfeljebb az alsó koronaszintbe hatol fel és rövid életű, a 
cserszömörce pedig meg sem jelenik. Jellemző faja a Quercus cerris, meUette a Q. robur és Q. petraea, 
gyepszintjében az Asphodelus albus, a Potentilla alba, továbbá Veratrum nigrum, Anemone sylvestris, 
Orchis purpurea, Tamus communis, Ruscus aculeatus, Dictamnus albus, Fragaria vesca, Convallaria majá
lis, Lathyrus vernus, Achülea distans, Ranunculus polyanthemos, Melittis carpatica. 

A cseres kocsányos- és kocsánytalan tölgyeseknek szép áüományai vagy vágás utáni töredékei élnek 
még Bottyán-háton, Kövestető - Tusakos területén, öregszéktetőn, Gula-tetőn, Köves- és Görbe-tetőn, 
Vékony-cserben, Iván-háton, Láz-tetőn, Csereze-tetőn, Cseri-völgyben, Cser-tetőn, genyőtével gazdagon 
sajnos már csak Pető-hegyen és Keserű-toronynál. 

A gyertyános kocsányos tölgyesek balatonvidéki földrajzi variánsa (Querco-robori - Carpinetum bala
tonicum SOÓ) és a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae - Carpinetum pannonicum SOÓ) 
jellemző lágyszárú növényei gyakran fácies alkotók is — félszáraz termőhelyeken a Vinca minor, Carex 
pilosa, száraz termőhelyeken Brachypodium silvaticum, Melampyrum nemorosum, Dactyhs polygama. 
üde termőhelyeken Galium odoratum, Mercurialis longistipes, Asarum europaeum, Viola süvestris, 
Glechoma hirsuta, Corydalis cava, C. solida, Allium ursinum, üdénél nedvesebb termőhelyeken Stachys 
silvatica, Aegopodium podagraria. Gyakori, szép növényei még a Hepatica nobüis, Convaüaria majális, 
Daphne mezereum, Symphytum tuberosum, Chrysosplenium alternifolium, Dentaria bulbifera. 

A gyertyános-tölgyesek inkább az északias lejtők, a hosszú, mély völgyek zárt erdőállományai. A 
hordalékfelhalmozódás miatt erdőtalajaik mély termőrétegűek. A Büdöskúti-, a Szentmiklós- és a Pórak-
háti-völgyben külön érdekességük a Primula veris és a P. vulgaris állandósult fajhibridje. E völgyeken kí
vül vannak még gyertyános-tölgyesek Fagyoskereszt környékén, Kövestető - Bottyánhát - Csókakő
patak völgye körzetében, Vállus környékén - különösen a Várad-tetőn - , Fekete-hegy - Padkő - Büdös
kút környékén, Bükkelegyesen a Kis- és Nagypüspökház-völgyben, a Keserű-berekben, a Nagyakol- és 
Ilona-völgy körzetében és az Edericsi-hegyen. Ritkaságszámba menő tiszta gyertyán-erdők a Csornakúti-
völgyben (idősebb áüomány) és a Fagyoskeresztnél (fiatalos) vannak. 

A bazalthegyek löszborításos felszínét - sekélyebb talajtakaró esetén is - gyertyános kocsánytalan 
tölgyesek borítják: Kovácsi-hegy, Hermántó-hegy, majd Szebikén, Sarvalyon keresztül a Lázhegyekig. 
Sok helyütt bükkelegyesek, sőt Kovácsi-hegy és Tátika platójának északi részén bükkösöknek adják át 
helyüket, s annyira a bazaltplatók letöréseihez húzódnak, hogy bokorerdőknek, törmelék-vegetációnak 
helyet alig hagynak. 

Az elegyes karszterdő (Fago-Ometum hungaricum ZÓLY.) a hegység északi, árnyékos, hűvös, mere
dek, sziklás, törmelékes lejtőinek erdeje. Rossz növekedésű Fagus süvatica, Fraxinus ornus, Sorbus-fa-



jok, Tilia cordata, Carpinus betulus alkotta, kizárólag dolomit alapkőzeten előforduló reliktum társulás. 
A lassú növésű, korán elágazó bükkök közé és az alsó koronaszintbe déües elterjedésű, szélsőséges termő
helyekre jellemző Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, S. aria nő fel. Ezek a cserjeszintben is megtalálhatók, 
melettük Berberis vulgaris, Cornus mas, Pyrus pyraster. Gyepfoltokat alkot a Festuca rupicola, gyakran 
faciesképző a Carex alba, glaciáüs maradványnövényei a Calamagrostis varia és a Festuca amethystina. 
Aljnövényzetében egyébként inkább tölgyerdei fajok uralkodnak, pl. a bükkösökben és gyertyános
tölgyesekben is díszlő Galanthus nivalis, Corydalis-fajok, Hepatica nobüis, továbbá a Keszthelyi-fennsík 
északi peremein, Kígyóvár, Csókakő szikláin Phylhtis scolopendrinum, Polypodium vulgare, P. interjunc-
tum. 

Az elegyes karszterdők talajvédelmi, vegetációtörténeti és növényföldrajzi jelentőségűek. Kis kiterje
désű foltokban találhatók Várad-főnél, Kövesárokban, Vadvízárok fölött, Rezi vára és a Púpos-hegy alatt, 
Csókakő és Kigyóvár szikláinál, a Kígyós-völgyben, a Bánya-hegyen, a Putri-bükkben. A Fraxinus ornus 
elmaradásával fokozatosan váltanak át Acer platanoides, Tilia cordata, Cerasus avium elegyes majd nudum 
bükkösökbe. 

A bükkösök (Melitti - Fagetum hungaricum SOÓ) az északi lejtők, mély völgyek hűvös, kiegyenlített 
klímájú, szárazságtól védett termőhelyeinek szép erdőtársulásai. Cönotaxonómiai vizsgálatuk szükséges. 

Lesencefalu határában - szinte jelképesen - a Bükki-kapun lépünk be a bükkös rengetegbe; Putri-
bükk, Katonaverő.völgy, ördögárok elegyes, gyöngyvirágos és nudum bükköseibe. A hegység nyugati ré
szén feledhetetlen látvány a rezi Bükkös- (Handa-) völgy nudum áüománya a körülötte lévő gyertyánele
gyes oldalakkal, a magasabb részeken tőből elágazó vén bükkök és gyertyánok erdejével. A bükk a Bala
tont a Kígyós-völgyben közelíti meg legjobban. Legöregebb áüománya a Katonaverő-völgy környékén 
van, ületve 1985-ig a Putri-bükk volt az. Hasonlóan nagy kort ért meg Daraberdő bükköse, melyből ugyan
csak kis rész maradt meg letermelés után. 

Gyakori az elterjedésének északi-északkeleti határát a Bakonyban elérő szubatlanti Daphne laureola 
(de bükkelegyes vagy anélküli gyertyános-tölgyesekben is), és az ugyancsak szubatlantikus Tamus com
munis (Zsiderkút, Daraberdő, mészkedvelő karszttölgyesekben is). Jeüemző fajai a Gaüum odoratum, 
Aegopodium podagraria, Ckcaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Athyrium fihx-femina, Allium ursinum, 
Aconitum vulparia, Büdöskút mellett Cyclamen purpurascens (Púpos-hegy alatt elegyes karszterdőkben 
is). A Melitti-Fagetum hungaricum SOÓ itt általában gyertyánelegyes bükkös, Ederics fölött a Doronicum 
orientale termőhelyén (BOROS 1954: „in Fagetis") pedig kocsánytalan tölgyben igen gazdag. A Melittis 
grandiflora a Keszthelyi-hegység megfelelő termőhelyein gyakori, bár inkább szálanként fordul elő. 
Hazánk legnagyobb és legimpozánsabb öreg bükkfája a Büdöskúti-völgyben a Hatlábú-pajtánál él (PAPP 
1975). 

Vegetáció- (szukcesszió-) dinamikai szempontból figyelemre méltó, hogy a Putri-bükk - Katonaverő
völgy közötti gerincen a bükkös közvetlenül sziklagyeppel érintkezik. A gyepben a nyüt dolomit szikla
gyep és a sziklafüves lejtő fajai jellemzőek, de a Seseü leucospermum hiányzik. A bokorerdő nem tipikus, 
keskeny szegély alakjában jelentkezik, a Cotinus coggygria hiányzik, egyébként Quercus pubescens, 
Fraxinus ornus, Berberis vulgaris, Cornus mas, Juniperus communis, Rosa-fajokkal, közöttük bükk ma
goncokkal. A Fraxinus ornus 6-8 m-es fává nő a gerincéi északias oldalán elegyes karszterdő jellegű 
szegély szélén, melyben egyébként Sorbus aria van, s cserjeszintjét Cornus mas, Euonymus verrucosus al
kotja. Ezután Daphne laureolás bükkös fedi a völgyet. 

A Castanea sativa szórványosan (Vékonycser - Fekete-hegy, Büdöskúti-erdő), vagy nagyobb állomá
nyokban fordul elő. Jól ismertek Rezi, Vállus, Nemesvita, Lesencefalu gesztenyései. 

Azonális társulások és exogenetikus vegetációegységek 

A Szentmihály-dombot a Keszthelyi-hegységtől elválasztó mocsárrét elgyomosodott, vasút- és vízmű
építés miatt erősen bolygatott. Jószerint már csak az itt-ott szórványosan megpillantható Eriophorum la-
tifolium, Ciïsium palustre, C. oleraceum, Cardamine pratensis emlékeztet a „pratum turfosum"-ra (BOR
BÁS 1900). Ez a terület a Balaton egykori sekély öblének befüvesedésével jött létre. A múlt században 
Szent Mihály hegyének templomát és temetőjét csónakkal közelítették meg. A hegység többi azonális 
társulásai a talajban korlátlan mennyiségben jelenlévő, a növényekre „közvetlen hatást gyakorló" (DEB
RECZY 1981) vízhez kötődnek. Ilyen jellegű a hegység egyetlen, a Csetényi-patakot kísérő acsalapus 
társulása {Petasitetum hybridi), VáUus kiszáradt Molinietuma mellett. - Ma már nemesnyár kultúrerdő 
borítja. 

Még értékesebbnek tekinthető a Láz-hegy alatt, a Lesence-völgyben, az első kiszáradt halastó É-i szom
szédságában meghúzódó éger-láperdő (Dryopteridi-Alnetum). Amint a tőzegtalaj kiszáradása közben 
zsugorodik, mind magasabbra kerül az égerek támasztógyökerein kialakult páfrány-társulás, a Dryopteris 



8. ábra: A: A Bükkös-völgy nudum erdeje (1969), B: Kovácsi-hegy sziklafolyosóinak egyike (1975), C: 
A gyenesdiási Vadlány-domb sziklaeresze (1970), D: Zárt dolomit sziklagyep (1980). 

A fényképfelvételeket a szerző készítette. 



eristata utolsó, környékbeli termőhelye. Ugyanis már kipusztult a kiszáradt Lesence-patak másik, tarrá 
vágott égeresében a Dryopteris carthusianaval és azzal alkotott hibridjével együtt. DEBRECZY (1981) 
szerint Uzsánál szubmontán sasos égerliget (Carici acutiformis - Alnetum OBERD.) SOÖ) is van. A 
legalsó halastó jobb partja közelében GÁYER (1924) Sphagnum recurvum, S. acutifolium, S. palustre, 
S. subsecundum, S. Warnstorfii tőzegmohákat és két másik érdekes mohát (Polytrichum strictum, Aula-
comnium palustre), továbbá Calluna vulgárist és Drosera rotundifohat fedezett fel. BOROS és VAJDA 
(1968) a Droserát 1949-ben nádégetés után még megtalálta, de 1961-ben már nem. A tómedrek helyén 
azóta pedig kukoricaföldek vannak. 

A Láz-hegyen az uzsa-szentléleki kolostorrom egykori halastavában a forrás foglalása miatt pusz
tulásra ítélt Drosera angüca utolsó példányai 1950-ben „menekültek meg" - sajnos már csak a tudo
mány számára (BOROS-VAJDA 1965) . . . 

Hasonló sorsra jutott Vindornya lápteknője: több mint egy évszázada csatornázták, majd tőzegét kiter
melték, s BORBÁS (1900) teljes pusztulását áüapította meg. A keszthelyi gimnázium herbáriumában 
Sphagnum recurvum és S. magellanicum telepében megőrzött Andromeda polifoliai kis darabkája bizo
nyítja, hogy itt több Oxycocco-Sphagnetea elemnek is kellett élnie. (BORBÁS 1900: Szenczytől a Nem
zeti Múzeumban Comarum palustre var. vülosum van.) Az egykori lápvegetációból PÓCS (BOROS-VAJ
DA 1968 is) csak Betula pubescenst talált, de felhívta figyelmem a terület további tanulmányozására, 
jóllehet, ő is olvasta BORBÁS (1900) sorait: „Mai füvei közül a Carex nigra még szintén magasabbvidéki, 
a többi lecsapolt helyen újabban összesereglett közönséges keverék, nyomasztó gyom." 

A Kovácsi-hegy fennsík vízzel telt mélyedéseinek („bazaltdolinák") legszebbike a Vad-tó nevű kis 
lápmedence. Az 1-1,5 m vízmélységű tavacskát fél méter vastag tőzegréteg takarja. Jeüegzetes moháit 
csak alacsony vízállás alkalmával tudta BOROS (1964) - Sphagnum innudatum, S. squarrosum - majd 
SIMON (1970) - S. recurvum, S. teres, S. squarrosum - tanulmányozni. A tó központi részét tőzegmohás 
fűzlápok (Salici cinereae - Sphagnetum) és úszóláp jeüegú tőzegmohás nádas (Scirpo-Phragmitetum 
sphagnetosum) alkotja, melyeket peremi zsombékos (Caricetum elatae) és fűzláp övek (Calamagrosti-
Salicetum cinereae) védenek. Jellemző fajaikat BOROS—VAJDA (1965 - a szomszédos Kis- és Nagy-
rakottyáséval együtt) és SIMON (1970) ismertette. A Vad-tó tőzegmohás fűzlápja és nádasa feltehetően 
bükk-kori reliktum. A kőbányászás miatt várható pusztulása természeti értékeinknek egy újabb nagy vesz
tesége lesz! 

Kis kitérő árán említést kell tenni a Keszthelyi-hegység néhány, növényföldrajzi bizonyító értékű 
moha különlegességéről. Alsó-Tátika, Prága- és Kovácsi4iegy bazaltszikláinak zugaiban a mediterrán Lep-
todon smithii él. Prága-hegy másik mediterrán mohája a Fabronia octoblepharis. A Fabronia pusilla Tinó
hálás déü sziklaletörésein él az atlantikus jellegű, rendkívül diszjunkt areájú Frullania inflataval, amely 
hazánkban „a legérdekesebb növényföldrajzi jelenségek sorába tartozik" - írták róla BOROS és VAJDA 
(1968), akik még hosszasan sorolták Kovácsi-hegy kőfolyosóinak, Tátika, Alsó-tátika szikláinak, Sarvaly 
bükköseinek és a Farkas-hegynek értékes moháit. A Keszthelyi-hegység jégkorszaki reliktum mohái a 
Hypnum vaucherii, a Myurella julacea arktikus-alpi és a Scapania calcicola montán jeUegű fajok. 

Az emberi tevékenységnek a természetes társulásokra gyakorolt átalakító hatásáról már többször volt 
szó. Az exogenetikus vegetáció-egységek jellemző példái az akácosok, a vöröstölgy, a bálványfa, az erdei-, 
a lue és a vörösfenyő telepítések, legszélsőségesebb esetei pedig a feketefenyvesek. Ez utóbbiak az erdő
rendezési tervek szerint a hegység erdőállományának egy harmadát, a valóságban azonban nagyobb há
nyadát alkotják. A feketefenyőt az 1860-70-es évektől fogva alkalmazzák, eredetileg kopárok beerdősí-
tésére. Kezdetben napszámosok hordták fel kosárszám a termőtalajt a dolomitba vájt üregekbe. Ma a tele
pítés sokkal egyszerűbb, sőt magról is újul. 

BORHIDI (1956) feketefenyveseink társulási viszonyába vonatkozó megfigyelései a Keszthelyi-hegy
ségre is vonatkoztathatók, ugyanakkor kiegészítendők. A feketefenyő az eredeti növénytársulásban meny-
nyiségi változásokat idéz elő - írja. A karakterfajok alapján az eredeti növénytársulás mindaddig megál
lapítható, míg az idős, teljesen záródott állományokban az aljnövényzet teljesen el nem tűnik. A fenyő 
hatását így fogalmazta meg: 1. az árnyékoló hatás következtében a sziklagyep leginkább fénykedvelő ele
mei eltűnnek, ezzel egyidőben árnyékkedvelő fajok jelennek meg, 2. a feketefenyő gyökereinek feszítő 
és mállasztó hatása, valamint a fenyőtű avar meggyorsítja a talajképződés folyamatát, ezzel egyúttal meg
gyorsítja a szukcessziót. 

A Keszthelyi-hegységben a fenyvesített társulások skálája szélesebb, mint amiket a szerző a Budai
hegységben és a Bakonyban tanulmányozott. így a fénykedvelő fajok eltűnése nem csak a sziklagyepek
ben, de a szikla- és pusztafüves lejtőkön, karszt bokorerdőkben is bekövetkezik. A fenyvesítést követő 
jelenségek sora azzal bővül, hogy a gyorsabb növekedésű feketefenyő alatt a Fraxinus ornus, Cornus mas, 
stb. felnyurgul, de végül alulmarad a fényért folyó versengésben. Nálunk sem lehetett még eldönteni, 
hogy a szukcesszió „valóban eléri-e tetőpontját", mert az idősebb, esetenként gyantaterme lő" állományok 
kivágása feltehetően ez előtt bekövetkezett, illetve kontroll állomány nem maradt. 



A fenyvesítésnek talajképződés folyamatát gyorsító hatása azonban vitatható, pontosabban az állo
mány életkorával együtt változik. Amíg a csemeték lombozata a földet éri, valóban így van. 
Bányaudvarok, rekultiválandó rézsűk fásítására alkalmas. A sűrű állományú, gyérítés nélkül felkopaszodó 
fiatalosokból az aljnövényzet kipusztul. Ugyanígy a tágabb téráüású, zárt lombozatú idó'sebb állomá
nyokból is. A korábban képzó'dött rendzinát, a lehulló túleveleket a lefolyó csapadékvíz áüandóan elhord
ja, s a nudum feketefenyves csupasz váztalaján mély eróziós barázdák jelennek meg. 

„Elkó'risesedés" (BORHIDI 1956) Garga-hegyen, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás fölötti dombokon 
tapasztalható, ott ahol a feketefenyvest cserszömörcés karszt bokorerdó' vagy mészkedveló' karszt tölgyes 
helyén telepítették. A Gyenesdiás fölötti Ló-hegyen tiszta Fraxinus ornus fiatalos is megfigyelhető. Néhol 
feketefenyves bükkösöket is kialakítanak. Száraz tölgyesek helyén ültetett állományai alatt lokáüs, felü
leti talaj savanyodást jelezve Pyrola-fajok jelennek meg. 

A feketefenyveseket a botanikusok általában úgy tekintik, hogy az eredeti vegetáció elszegényedését, 
a flóra uniformizálódását eredményezik. A fenyvesítésből kimaradó kisebb foltok, „tisztások" ugyan biz
tosíthatják a veszélyeztetett fajok fennmaradását, de csak eredeti populációjuk létszámának töredékében, 
mely genetikai gazdaságukat csökkenti. Az sem valószínű, hogy e réfugiumokból a feketefenyő leterme
lése után az eredeti vegetáció fejlődik ki újra, inkább az irtás-növényzet szekunder szukcessziója tapasz
talható. A feketefenyő tapasztalható túlzott telepítése mindenképpen erőszakolt, kizárólag ökonómiai 
szemléletű, s ma már nem környezetvédelmi indíttatású. 

Az akácosok közül a legnagyobbak Éberben és a Kovácsi-hegyen vannak, de Sípos-torok aljában, 
Tátika alatt — és általában mindenfelé van akác. Nevezetes Vargyad Aüanthus glandulosa ligete, de más
utt is terjedőben: Szoroshad, Pilikán, Vári-völgy, Tüskés-lápa, Bélap-völgy. A Bélap-völgyben és a Vad-tó 
körül számos Aesculus hippocastanum díszük, - különösen az utóbbi helyen nem oda valók. 

Rezi-cserének idősebb és fiatalabb akácosai mellett valódi nevezetessége a vén csertölgyek díszítette 
hagyásfás legelője. Hasonlóak láthatók Zalaszántó fölött (vadkörtével és gyertyánnal elegyest) és a 
zsidi Alsó- és Felső-laposmajor környékén. A cserek ma már nagyon megrokkantak (Loranthus europaeus 
- v. ö. már BRIGHT 1815), aljukat - legeltetés híján - cserje veri föl, vagy engedély nélküli szemétle
rakó helyek. Cserjésednek a Keszthely-Gyenes közötti legelők, és a pusztafüves lejtőkön legeltetés hatá
sára kialakult származék-típusok. Cseresek emlékét néha már csak földrajzi nevek őrzik (lásd Bakonycser). 
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INVESTIGATIONS ON THE FLORA AND VEGETATION OF 
KESZTHELY-MOUNTAINS 

Keszthely-mountains - with its highest point of 441 m above the sea level - is the Western constituent 
of the Hungarian mountain system of medium height level. From the point of view of floristical geo
graphy it belongs to the Balatonicum floristical district (on the Northern shore of Balaton-lake) of Bako-
nyicum floristical region in the Pannonian flora. Its territory is dissected into two parts of the North
ern basalt- and of the Southern dolomite region by the Pannonian sediments of Vindornya—Zsid-basin. 

The dolomite vegetation of Keszthely-mountains can be regarded as one of the areas of richest flo
ristical composition in Hungary because of several phytogeographical properties as foUows. 

Pannonian endemisms, European, Eurasian elements take part up about 50% in the flora. 
A serious evolutionary effect has been taken on the establishment of endemic species and plant com

munities by the litological and geomorphological features of dolomite row material (e. g. Seseli leuco-
spermum, karstic dolomite grassland and shrub vegetation: Festuca glauca-Seseli leucospermum swards, 
Fraxinus ornus-Quercus pubescens-Cotinus coggygria shrubs). 

The Northern hillsides of cold microchmate play a role as shelters for glacial rehct vegetation (e. g. 
Primula auricula ssp. hungarica, Festuca glauca-Bromus pannonicus swards, Calamagrostis varia, Carex 
alba, Fraxinus-Fagus mixed forests). 

The grass and shrub communities of hillsides of Southern exposition contain several thermophyl-
ous species of IUyric, Submediterranean and Subatlantic regions (e. g.) Hippocrepis comosa, Jurinea 
mollis beside of species of Pannonian sand-region - Fumana procumbens, Onosma wisianii . . . ) . 

A number of species demonstrates the historico-phytogeographical importance of Hungarian mountain 
system of medium height level (Archimatricum) on the floristical migration and on the development of 
vegetation in and after Glacials from the Carpathians to the Hungarian Plain (e. g.. Daphne cneorum ssp. 
cneorum, Dianthus lumnitzeri, D. plumarius, Stipa-species). 

Some Submediterranean—Subatlantic species reaches the Northern — North-Eastern boarder of its 
area in grassland and forest communities of the region studied (Ophrys fuciflora, Ruscus aculeatus, R. 
hypoglossum, Asphodelus albus, Tamus communis, Cyclamen europaeus). 

Several species of Boreal, Alpine and Carpathian origin increase the richness of vegetation (e. g. Sphag
num-species, Drosera-species f, Andromeda poly folia f, Cimicifuga europaea, Cardaminopsis petraea, 
Leontodon incanus and Myurella julacea, Scapania calcicola bryophytes). 

The forest communities of Keszthely-mountains are enumerated on the basis of chmatic—zonahty : 
- zonal communities are Quercus cerris-, Q. petraea-, Quercus-Carpinus-iotests, 
- extrazonal communities are Fagus silvatica-ioiests, 
- intrazonal communities are Fraxinus omus-0 
- intrazonal communities are Fraxinus ornus-Quercus pubescens-Cotinus coggygria shrub-forests, 
- azonal communities are Alnus glutinosa-foiests with Petasytes hybridus or with Dryopteris cristata. 

A number of exogenetic vegetation units developed by human activity can be distinguished in this 
area (e. g. Pinus nigra-, Robinia pseudo-acacia forests, pastures heavily grazed earlier but degradated to
day). 
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