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A magyar flór a hozzávetőleg 2250 virágos növényböl,
feny6fBéböl ~ harasztfajból áll. KözülUk csak a komolyan veszélyeztetett fajokat védjilk, Igy ls 340 a védett
növ~yek száma, ebből 30 a fokozottan védett, A védett
virágok eszmel értéke jelenleg szálanként 1000-3000,Ft, a fokozottan védett kategórlába tartozók é 5000,Ft. Miért volt azükség a védettség kimondására ?
Az elmúlt száz év alatt sok értékes növényUnk pusztult
kl. Vadvirágainkat ma ls több ártó tényező tizedel!.
Ezek közé tartoznak: a tarvágásos erdőművelés,
a terjeszkedő mezőgazdaság, a külszlnl bányafejté~ stb. A
vlrápzedő
turisták ls komoly kárt okoznak a még
viszonylag lYakorl növények esetében la.
Növ~nyritkUágalnk között kltOntetett helyen vannak a
~
korok hfrmondól. Ezek valaha nagyegyedszámmal
~ltek hazánk 'terUletén, de II klfma megváltozásával
csak k~önleges él6helyeken maradt fönn néhány példány bel61ük. Ezek maradvány-, vagy latin szóval
reUktum növények. Vannak [égkor utáni, amelegebb
klíma Id6szakából maradvány növényei nk, de találhatók jégkorszaki reliktum fajok, sót a [égkorszakot megel6z6 szubtrópusi Idöszak hlrmondól ls. nagyon ritkán,
Egy másik érdekes csoporthoz tartoznak a pannónla l
bennazQlött (endemikus) növények, Jelentős részük csak
Macarország területén él é! Igen ritka, Csaknem 50
endemikus fajunk Illetve alfajunk van.
Haeon kevés hazánkban az ún. rellktumendemizmusok; szép magyar szöval ereklye növények száma. Ezek
egyszerre bennszülött-, és maradványfajok - mlndegv ikOk v~veszélyben van; Ilyen pl. az erdélyi hérles v,
pilisi len. Természetes, hogy rnlndegylkük a fokozoltan
v~
virágok közé tartozik. Aktív mentéstikkel a terrnCdv&telem szakképzett emberei foglalkoznak.
vtoELMOK

MINDANNYIUNK

KÖZÖS üGYE!

Védett növényeinkról
szóló
összeállftásunknak
ebben a
részében olyan virágokat Igyekszünk bemutatni,
amelyekkel a kiránduló ls gyakran találkozhat, Igazi rltkaságot csak néhányat
szerepeltetünk,
A képen látható
fajok nem köthet6k szígorúan
hazánk valamely vldékéhez - szórványosan
élhetnek az AlCöldön, de hegy-,
és dombvidékeinken
ls. Az Alföld eredeti növényzetét
jelentó erdősztyepp, ahol filvespuszta foltok váltakoznak
erdőállományokkal.
felhúzódik az alacsonyabb
hegyek
déli lejtőlre is. Igy sok olyan érdekes, szép virágot találhatunk a hazai Ilórában, amely az AlfölciE't és a hegyvidékeket
rokonírja.
Sajnos ezek 7.iimc 117. /\ Ifiildiin
eltűnőben
van, hiszen a legjobb termőhelyeket
már
csaknem mindenütt beszántották.

1. Arvalánllhaj

(Stipa fajok)

A magyar pusztának
mindig ls jelképe volt az árvalányhaj. Valójában több, nagyon hasonló faj él nálunk,
mások azok, amelyek az alföldi pusztákon találhatók,
és mások, amelyek a hegyek száraz lejtőin. Igen ritka
fajalnk
ls vannak.
Ahol árvalányhajat
látunk,
más
vlrrigot se szedjünk l
2. Tavaut

hérte!

(Adonis vernalls)

Nagy. nl'anyMIl'ga virágalt már messziről
észrevesztk
a
klrándulók
a kora tavaszi Iüves lejtőkön. Gyakran ez
okozza a Virág vesztét. Gyógynövénynek
is gyűjtötték.
de ma már tilos. Sztyepplejtőkön
most még nem ritka.
de a \föld t állománya I jórészt elpusztultak.
3. Lednlllcőkörcdn

(Pulsattlla

grandis)

Sztyeppréteken,
füves lejtőkön, gyakran a tavaszi héri cscsel együtt él. Egyik legszebb vadvirágunk.
nagyobb
városalnk
környékén
az utolsó 'szállg letarolták. Mag
nem termett, az állományok elöregedtek, SOkfelé k ipusztultak. Kiásni, kiskertekbe
telepíteni ls próbálták.
de
eredménytelenül.

4. Felute kökőrclin (Pulsatllla nígricans)
Szintén a száraz. füves sztyepptoltok viráca, de - szerenesélére - nem olyan feltOn6, mint a leánykökörtSin
Egyéb. nagyon ritka kökön:sinfajok
is élnek méc hazánkban, mindegyikük v~ett!
Magját61 könnyen szaporithatók, de il milggyaj~h~
engedély kell.
5. Apró nő.zirom (lris pumila) .
Sárga, kék, llla, fehér szfnváltozata
létetik ennek ,
termetében kicsi, de annál szebb virágnak. Nem nqyOl
ritka virág ma még, néhol teljes színpompába öltöztet
az ápril.lai füves, sziklás becyoldalakat.
Le&naiyobt
ellensége a viráayGjt6
tÚriSta. <»
.
6. TaTka Maz(Tom (lris variecata)
Hazánkban
minden
vadn6&ziromfaj
(szám szerín:
nyolc) védett, ezek közt viszonylag gyakori a tarka nőszirom. Virágzásban
mégis ritkán látjuk, mert 161ef
száraz. %irt erdőkben él, és a virágzáshoz fény kell
Levelet bordásak. Az Alföldön ma már ritka .
.

,

7. Na.gll pacsiT1afú (Polygala major)
Főleg hegy- és dombvidékeinken
láthatjuk ezt a arad
lis virágot erdőszéleken. füves lejtókön. A nem nauO!
ritka virág csokorba szedés re túlságosan is alkalma.
- méi piacon is árulták. Nem csoda. hogy helvenkén
erősen megritkult.
8. Rózsás fülfú v. kövirózsa (Sernpervivum marmoreum)
A kövir6zsák mindig száraz. sziklás
termőhelyeker
élnek. a forró. szélsőséges klímához alkalmazkodtak
Minden hazai fajuk védett. Gyakoribb a kísebb termett
sál'i& kövirözsa, jóval ritkább a képen látható. nagyobl
termetú piros virágú faj.
9. Téltemet6 (Eranthis hiemalis)
Déli jövevény flóránkban
ez a szépnevű virág .. való
~7.inú. középkorí kolostorkertekból
kikerülve elvadult
Fl6ránkba szepen berlleszkedett.
ritka. csupán néhárr
elszórt állománya
van az országban.
A hóvirágga
együtt nyílik üde erdőkben.

10. Kock4. Hltom (Frltlllarla rneleagrts)
Lápréteken. vizes erdőkben fordul elő II Dunántúlon
éa ~ak-MalYarorsúgon
ez a cifra virág. Lepzebb
áUományalt részben beszántották, a klrándulók mect~púták. NYUlat-Európában kerti virá, ls, kuJtl1rtba
vették, Nagyl1%emltermesztése volna ft leJJobb v~em
nálunk ls.

ll. Kdrpctti t4fr4nv (Crocus heuffellanus)
A Kárpátok koszorújának lejt6lt tömetesen lepi el hóolvadás' ut!n ez a adp vlrá«. Sokezer ~vvelezel6tt, a
jégkorszakban . hazánk területén ls gyakori volt, de a
klima változásával felhúz6dott a hegyekbe, csupén két
rnaradványpopulácíé maradt fenn.
12. GlI4p;wdt fajok (Erlophorum spp.)
Három faja ls él a gyapjúsásoknak: hazánkban, rníndegylkUk védett. Erősen hasonUtanak egymáshoz, de
.mlnden más növényt61 jól kU1önböznek- könnytl felIsmerni őket. A gyapjúsások mindig lápokon teremnek,
ritka, védett növények társaságában.
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