


ÁSOTTHALMI
BEDOALBERT
ALAPÍTVÁNY

6783 ÁSOTTHALOM,
KISS FERENC KRT. 76.

CÍMLAP: HOMOKBUCKA A SÜVEG-MAGYARI ERDOBEN

Kép és szöveg: Andrési Pál ., ,. _

Lektorálra: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és dr. Gaskó Béla e-:',~\~;:~~~Felelos kia~ó: Andrésiné dr. Ambrus IldIkó b~ ~ lit (') /'1 A g t<l~Kiadja: az Asotthalmi Bedo Albert Alapítvány «. ~C~
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. Telefon/fax: 62-291-522~,-- ~6., hi,10\_ ",.,.

E-mail: andresine.bedo@tiszanet.hu
A KIADVÁNY A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYULÉS TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT 2007-BEN.

i



A kistérség a Duna-Tisza köze homokhátságának déli részén talál

ható. Egykor erdosszryepp vegetáció jellemezte a tájat, amely

évezredek óta lakott. A török hódoltság idején a vidék teljesen

elnéptelenedett, majd a fátlan, füves pusztaság a követke

zo évszázadokban lassan újra benépesült. A mezogazdasági

muvelés, majd az 1805-tol kezdodo erdotelepítések követ
kezményeként a természetes növényrakaró rohamos pusztu

lásnak indult. Csak azok a területek maradtak fenn viszonylag

természetes állapotban, melyeket nem lehetett gazdaságos an hasz

nosítani. Ezek elsosorban a mélyebb fekvésu területek, ahol csapadékos években akár

nyár közepéig is megmaradhatott a víz. Így itt szikes tavak, nádasok, mocsár-, illetve

láprétek alakultak ki.

Az egykor Szeged városához tartozó kistérségben elsoként 1924-ben nyilvánított vé

detté egy területet a város törvényhatósága -Kiss Ferenc javaslatára - az Emlékerdot.
1944-ben azután ez és a Bedo-liget is országos védettséget kapott. Ezután majd fél
évszázadnak kellett eltelnie a következo védetté nyilvánításig. 1990-ben lett országosan

védett az Ásotthalmi láprér. Az 1996-os természetvédelmi törvény következménye az

érintett települések 22, úgynevezett "ex lege" védett területe. Ezek mellett érdemes

megemlíteni az ún. természeti területeket, amelyek nem állnak területi védelem alatt,
ám számtalan védett növény- és állatfaj élohelyei. A természetvédelmi hatóság nyilván

tartásában megóvandó területként szerepelnek. A közel száz kisebb-nagyobb, mozaik
szeru természeti terület az egész kistérséget behálózza.

Akistérség növényvilágát számtalan jeles botanikus kutatta. Idorendi sorrendben az
elsok között Kitaibel Pál, Kernel' Antal és Pap János nevét kell megemlíteni, akik ku

tatásaikat még az 1800-as években végezték. Külön ki kell emelni Lengyel Gézának,
az Erdészeti Kísérleti Állomás munkatársának és Teodorovits Ferenc erdomérnöknek, a

Királyhalmi Erdoori Szakiskola igazgató-tanárának a nevét, akik elsoként publikáltak
csak a kistérségre vonatkozó adatokat 1915-ben, Királyhalma és környéke flórája címen.

A múlt század második felében Csongor Gyozo szegedi muzeológus és Bodrogközy

György szegedi botanikus munkásságát kell kiemelni. Napjainkban Margóczi Katalin
és Gaskó Béla növénytani kutatásai kiemelkedok.

Az összefoglaló néven Dél-Kiskunsági semlyékeknek is nevezett területen Margóczi

Katalin szerint szinte az egész Kiskunság összes értéke megtalálható kicsiben. Közel

50 védett és fokozottan védett növényfaj jelenlétét állapították meg a kutatók. Az

Ásotthalmi láprét akistérség botanikailag legjobban feltárt területe. A kistérség termé

szeti területeinek dönto többsége ma még feltáratlan. A következo oldalakon 32 védett
és fokozottan védett növényfajt mutatunk be a virágzás sorrendjében.



Egyhajúvirág - Bulbocodium vern um

Az egyik legkorábban nyíló tavaszi vadvirágunk,

ezért is nevezték régen tavaszkikericsnek vagy jég

virágnak is. Az idojárástól függoen február végén
március elején kezd virágzani. 5-15 cm magas, hagy

magumós növény. 2-3 levele a virágzás idején rövid,

csak a terJl.lésérés folyamán nyúlik meg. A virágok
rendszerint egyesével, kettesével fejlodnek, színük

a sötédilától a rózsaszínen át a fehérig változhat. A

lepellevelek csaknem tövig szabadok, félig kinyílt

állapotban kelyhet, majd teljesen kinyílva csillagot
formáInak. Hazánkban csupán három helyen fordul

elo, a legnagyobb tömegben éppen Ásotthalmon. Az
egykori Királyhalmán, Teodorovits Ferenc m. kir.

erdomester fedezte fel még az 1800-as évek végén.

Napjainkban Ásotthalom külterületén több helyen

is megtalálható, a legnagyobb mennyiségben a Láp
réten, de elofordul a NVÓ erdoben is. Kelebián is

elofordul. Fokozottan védett növény.

Tarka sáfrány - Crocus reticulatus

Az elozo fajjal közel azonos idoben, olykor már feb

ruár közepétol virágzó növényünk. 4-10 cm magas,

hagymagumós növény. Levelei keskenyek, fuszeru

ek, a középéren hosszanti fehér csík látható. Virág

záskor a levelek rövidek, csak késobb nyúlnak meg.
Lepelvirága fehértol a lilás színig változhat. A külso

lepelcimpák hátoldalán három eroteljes, hosszanti,

ibolyás csík húzódik. A meszes homokpuszták, ho

moki rétek, homoki tölgyesek és akácosok növénye.
Hazánkban sokfelé elofordul, a Duna-Tisza közén

is szárnos lelohelye ismert. Ásotthalmon többfelé

is elofordul, így a védett területek közül a Rívó er

doben és az Átokházi tozegbányánál. A nem védett

területek közül említést érdemel a Tanulmányi erdo.
Mórahalmon elofordul a Tanaszi-semlyéken, a Ha
lászkán és a Madarász-tó mentén is. Kelebián azonos

területen él az egyhajúvirággal. Védett növény.



Epergyöngyike - Muscari botryoides

Kora ravasszal, március végén, áprilisban nyíló,

10-30 cm magas hagymás növényünk. Levelei 5-12

mm szélesek, foleg a felso harmadban összehajló,

így a csúcsa csuklyás. Fürtvirágzata eleinte tömött,

késobb lazul. A termékeny virágok gömbölydedek,

sötét égszínkékek, a kocsányok rövidebbek a virág
nál. A lepel a visszahajló és gyakran fehéres színu

lepelcimpáig erosen leszukül. A virágzat csúcsán el
helyezkedo meddo virágai halványabb ak és kisebbek.

Termése gömbölyu tok. A jóval gyakoribb fürtös

gyöngyike levelei szálasak, csupán 1-5 mm szélesek,

virágai sötét liláskékek, alakjuk hosszúkás-tojásdad.

Az epergyöngyike hazánkban sokfelé elofordul, így

hegyi réteken, láperdokben és homokpusztákon egy
aránt. Ásotthalmon a Lápréten kívül ismert a Rivó

erdobol és az Átokházi tozegbánya mellékérol is.
Mórahalmon elofordul a Tanaszi-semlyéken és a Ha

lászkán. Védett növény.

Tavaszi hérics - Adonis vernalis

15-30 cm magas évelo növény. Surun álló levelei

két-háromszorosan szárnyaltak, a levélsallangjai

legfeljebb 1 mm szélesek. Tavasszal, március-április

hónapokban virágzik. Dekoratív, hatalmas, 3-6 cm
átméroju, feltuno, fénylo aranysárga virágai 10-30

keskeny sziromlevélbol állnak, a hajtások csúcsán

jelennek meg. A virágok kezdetben a talajon ülnek,
majd a szár megnyúlásával emelkednek magasabbra.

Aszmagtermései 2 cm-es terméscsoportot alkotnak.
Gyökerét egykor "tályoggyökér" néven az állatgyó

gyásza tban hasznosították. Mészkedvelo sztyeppnö
vény, amely hazánk hegy- és dombvidéki sziklagyepe

in helyenként még gyakori. Az Alföldön napjainkra

állományai nagyon megfogyatkozrak, pedig egykor

a lösz- és homokpuszták gyakori növénye lehetett.

Térségünkben csupán az ásotthalmi Rívó erdoben,
valamint a kelebiai halastavak környékén fordul elo

kis számban. Védett növény.



Apró noszirom - fris pumilla

Kistermetu, 7-12 cm magas, gyakran kiterjedt telepe

ket alkotó noszirom. Lapos, 1-2 cm széles levelei kö

zéptájon kissé kiszélesednek, gyakran erosen íveltek,

surun erezettek. Alacsony szárán a magános, nagy
méretu virágai szinte földön ülonek látszanak. Kora

tavasszal, áprilisban virágzik. A virágok színe nagyon

változó, a leggyakoribb az ibolyáskék és a halvány
sárga színu. Ritkábban elofordulhat rózsaszín, fehér,
sot tarka színváltozata is. Termése háromrekeszu tok.

Hazánkban az Északi- és a Dunántúli-középhegysé
gekben gyakori, az Alföldön jóval ritkább növény.

Inkább mészkedvelo faj, a karsztbokorerdok, szik

lagyepek, valamint homoki-és szikes rétek növénye.

Csongrád megyében ritkaság, amelynek kisebb ál
lományát az ásotthalmi Rívó erdoben fedezték fel,

emellett Röszkén is elofordul. Védett növény.

Homoki noszirom - fris arenaria

Alacsony termetu, legfeljebb 6-15 cm-re növo no
szirom. Szürkészöld, toálló levelei kard alakúak, fu

szeruen keskenyek, csupán 2-8 mm szélesek. Ápri

lis-május hónapokban virágzik. Nagy, halvány- vagy

élénksárga színu virágai mindössze egy napig nyílnak.

A virágok szára magasabb, mint az apró nosziromé.

Lepelcimpái közül a három belso feláll, a három kül

so kihajlik, amelyeken arany- vagy sötétsárga szorök
találhatóak. Termése kihegyezett tok. Hazánkban a

Dunántúli-középhegységben, a Gödölloi-dombvidé

ken és a Duna-Tisza közén fordul elo szórványosan.

A száraz, meleg, meszes homoki gyepek és sziklagye

pek, sziklafüves lejtok növénye. Térségünkben a már
védett területek közül az ásotthalmi Kiss Ferenc Em

lékerdoben és a Rívó erdoben, valamint az öttömösi

Baromjárásról is ismert, de elvétve másutt is elofor

dul, így az ásotthalmi Tanulmányi erdoben. Védett
növény.
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Szibériai noszirom- fris sibi rica

Nyúlánk termetu, 30-80 cm magas, suru sarj telepek

ben eloforduló nosziromfaj. Keskeny-szálas levelei 2-8
mm szélesek. a tolevelek a számállényegesen rövideb

bek. Hengeres, belül üreges szárán 1-4 virág fejlodik

május-június hónapokban. A virágok rendszerint
ibolyáskék színuek. A külso lepelcimpák rozsdás min
tázatú körme többnyire feleakkora, mint a kiszélese

do, fehéres rajzolatú, csúcsán gyakran kicsípett lemez.
Termése nem csoros tok. Hazánkban a Dunántúlon,

az Északi-középhegységben és a Duna-Tisza közén is
sokfelé elofordul. Inkább mészkedvelo faj, amely he

gyi réteken, lápréteken és magassásosokban virít. A

kistérség leggyakoribb noszirrna, amely Ásotthalmon
a Lápréten, a Tandari réten és az Átokházi tozegbá

nyánál, Mórahalmon a Madarász-tó mentén és a
Csipak-semlyéknél, Zákányszéken a Lódri-tó mentén,
valamint a Pusztamérgesi láperdoben is megtalálható.

Védett növény.

Fátyolos noszirom - fris spuria

Nyúlánk termetu, 40-80 cm magas, megjelenésében
a szibériai nosziromhoz hasonló faj. Szálas levelei

8-15 mm szélesek. tolevelei a hengeres számál rövi

debbek. Május-június hónapokban virágzik, a száron
általában több, 2-4 virág fejlodik. Liláskék színu vi

rágainak külso lepellevelei ibolyás erezetuek, a kö
zepükön sárga sáv díszlik. A lepel körmei valamivel
hosszabbak, mint az újból kiszélesedo tojásdad csúcsi

lemez. Termése hegyes csorben végzodo tok. Sík- és
dombvidéki növény, amely a Duna-Tisza közén és a

Tiszántúlon gyakoribb. Inkább mészkedvelo faj, láp
és mocsárrétek, szikesedo rétek növénye. Olykor a

szibériai noszitommal együtt fordul elo. Térségünk
ben ritkább a szibériai nosziromnál. Ásotthalmon

a Lápréten és a Tandari réten is elofordul, továbbá
Mórahalmon a Csipak-semlyéken és Zákányszéken a

Lódri-tó mentén is megfigyelheto.
Védett növény.



Tarka noszirom - fris variegata

Közepes termetu, 30-50 cm magas noveny. Szára

hengeres, a közepe felett elágazó. A középso részen
kiszélesedo levelei a szárnál rövidebbek, 1-3 cm széle

sek, erosen bordázottak, ívesen görbültek. Május-jÚ
nius hónapokban virágzik. Többnyire sokvirágÚ, az

oldalvirágok megnyÚlt kocsányúak. A virágok belso,

felálló lepellevelei aranysárgák, a külsok színe fehéres

vagy halványsárga, a díszíto erezete bársonyosan sö
tétibolya, barna vagy vöröslo is lehet. Hazánk domb

és hegyvidéke in gyakori, az Alföldön jóval ritkább.

Inkább mészkedvelo erdossztyep faj. Száraz tölgye

sek, napos erdoszélek, sziklagyepek, homoki rétek

növénye. Fényigényes, zárt erdokben alig virágzik,

sot lassan elpusztul. Kistérségünkben Mórahalmon,

az Észak-Tanaszin található a legnagyobb mennyi
ségben. Ezen kívül ásotthalmi elofordulásai ismer

tek. Így elofordul az Átokházi tozegbánya közelében

és a Tandari réten is. Védett növény.

BáránypirosÍtó - Alkanna tinctoria

Alacsony, 5-15 cm-re megnövo, évelo növény. Ke

vésbé elágazó, karószeru gyöktörzse bíborvörös fes

téket tartalmaz, amellyel régen a bárányokat jelöl

ték. Hevero szárÚ, a talajon bokrosan szétterülo faj,
amelynek csak a szár csÚcsi, virágos része emelkedik

fel. Az egész növényt suru, szürkés serteszorzet bo

rítja. Kicsiny szárlevelei sZÓrt állásÚak, lándzsásak. A

virágzata eleinte végálló csomó, késobb fürt. Bimbói

lilásrózsaszínuek. Ötcimpájú pártája élénk azÚrkék,

majd késobb liláskék színu. Április-jÚnius között vi

rágzik. Hazánkban a Duna-Tisza köze meszes talajÚ

homokpusztáinak, homoki rétjeinek ritkuló, jelleg
zetes növénye. Akistérség szárnos területén megta
lálható. Ásotthalmon a Kiss Ferenc Emlékerdoben, a

Süveg-Magyari erdoben, a Rívó erdoben és az Átok

házi tozegbányénál, és a Tanulmányi erdoben is virág

zik. Elofordul továbbá az öttömösi Baromjáráson, és
a pusztamérgesi Mérgesi pusztán is. Védett növény.



Agárkosbor - Orchis morio

Többnyire kistermetu, 6-25 cm-es növény. Levelei

részben toállók, részben szárölelok. Tolevelei legfel

jebb 3-12 cm hosszúak, a közepén a legszélesebb. A

legkorábban nyíló kosborféle, amelyben április kö

zepétol gyönyörködhetünk. Virágzatát 5-25, lazán

álló, mintegy 1,5 cm-es virág alkotja. Virágainak szí

ne nagyon változatos. Leggyakoribb a sötét bíborvö
rös, de gyakran elofordulnak lilás, rózsaszín vagy fe

hér virágú egyedek is. A kosborokra a bonyolult, két

körös virágszerkezet a jellemzo. A mézajak gyengén

háromkaréjú, a középso erosen kicsípett. Világosabb,

középso részén általában sötétbíbor foltok látható

ak. Egyik leggyakoribb kosborfélénk, a legritkább a

Tiszántúlon. Kaszálókon, hegyi, homoki és lápréte

ken egyaránt elofordul. Térségünkben Ásotthalmon

a Lápréten, a Kissori-semlyéken és az Átokházi to

zegbánya környékérol ismert, valamint az öttömösi

Baromjárásról. Védett növény.

Pókbangó - Ophrys sphegodes

A bangók a legkülönlegesebb hazai kosborfélék, mi
vel mézajkaik rovarokat utánoznak. Kisebb termetu,
tömzsi, 15-30 cm-es növény. Tolevelei hosszúkás-Ián

dzsásak, 8-10 cm hosszúak, 3-Scm szélesek. Virág

zatát 3-9 virág alkotja. Virágának legfeltunobb része
az osztatlan, sötét- vagy vörösesbarna szoru mézajak.

Ezen kopasz, fényes, H vagy X alakú rajzolat találha

tó. A virág összhatásában egy pókra hasonlít. A leg
korábban virágzó és leggyakoribb bangófaj. Április

végén, május elején virágzik. A Duna-Tisza közén és
a Dunántúlon is elterjedt. Inkább mészkedvelo faj,

amely homoki és láprétek, nedves kaszálók növénye.

Akistérségben szárnos lelohelye ismert. Legnagyobb
számban Mórahalmon a Tanaszi-semlyéken díszlik,

itt több ezer példánya él. Ismert a Csipak-semlyékrol
és a Halászkáról is. Ásotthalmon a Láprétrol és az

Átokházi tozegbánya közelébo! ismert. Fokozottan

védett növény.
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Szúnyoglábú bibiresvirág - Gymnadenia
conopsea

Nyúlánk, 20-GO cm magas, erosen válrozó mérerÚ
kosborféle. Tolevelei 15-20 cm hosszúak, lándzsa

alakúak. A szárlevelek rövidebbek, keskenyek, leg

feljebb 0,5 cm szélesek. Válrozaros megjelenésÚ faj,

amelynek a fürrvirágzata lehet laza, vagy tömött,

rövid vagy megnyúlt. A kicsi, illaros virágok színe a
bíborvöröstol a rózsaszínen át a fehérig válrozhat. A

növény magyar nevét a jellegzetesen megnyúlr sar

kanryújáról kapta. A mézajak háromkaréjú, eiek mé

rete hasonló. Május és július között virágzik. Az eu

rópai magashegységek egyik leggyakoribb orchideá

ja. A hazai középhegységekben és a Duna-Tisza köze

számos pontján no. Inkább mészkedvelo faj, amely a

száraz tölgyesek, karsztbokorerdok, láp- és kaszálóré
rek, valamint homoki rétek növénye. Akistérségbol

csak az Ásotthalmi láprérrol ismert az elofordulása.

Véderr növény.

Vastag szárú, 20-GO cm magas növény. Hosszúkás-lán
dzsás, felálló tolevelei a csúcstól a levélalap felé foko

zarosan szélesednek. Impozáns megjelenésÚ, dúsvirágú

fürtjei május-június hónapokban virágzanak. A virá
gok kisméretuek, a színük a húsvöröstol a hófehérig

válrozhat. A csipkés élu mézajkon a három karéj alig

észreveheto. A mézajak közepén szabálytalan alakú ibo

Iyás rajzolat figyelheto meg. A virágok tövénél hosszú,

erosen erezett murvalevelek fejlodnek. Hazánkban a
Dunántúlon és a Duna-Tisza közén viszonylag gyakori

növény, másutt kifejezetten ritka. Kifejezetten nedves

ségigényes faj, amelyet igazol, hogy tövei néha vízben
állnak. Termohelyi igényei szerint inkább mészkedvelo

faj, amely láperdokben, láp- és mocsárréteken fordul
elo. Kistérségünkben ritka faj, amelyet megtalálták

Zákányszéken, a Zákányi-medencében, valamint az
üllési Szikesréten is. Védett növény.

Hússzínu ujjaskosbor
incarnata

Dactylorhiza
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Mocsári kosbor - Orchis laxiflora

Karcsú, 20-60 cm magas növény. A szár viszonylag

vékony, leveles. Szálas levelei 10-15 cm hosszúak,

legfeljebb 1,5 cm szélesek. Virágzata kevés, 4-16

virágból álló, nyúlánk, laza fürt. Vitága általában
lilásvörös színu, de elofordul rózsaszín és fehér vál

tozata is. A mézajak háromkaréjú, amelyekbol a kö

zépso kicsípett csúcsú, vagy kéthasábú. Május-június

hónapokban nyílik. Hazánkban a Dunántúlon és
a Duna-Tisza közén jellemzo. Mint a neve is mu

tatja, inkább a nedves élohelyekre jellemzo. A láp-,

mocsár- és szikes rétek, nedves rétek és nádasok jel

legzetes növénye. A térség egyik legelterjedtebb kos
borféléje. Ásotthalom szinte valamennyi védett terü

letérol ismert, Mórahalmon megtalálható a Csipak

semlyéken, a Tanaszi-semlyéken, a Halászkán és a

Nagyszéksós-tó mentén, továbbá az öttömösi Ba

romjáráson, Zákányszéken a Lódri-tó környékén és

Pusztamérgesen a Mérgesi-Iápon. Védett növény.

Poloskaszagú kosbor - Orchis coriophora

Közepes termetu, 15-30 cm magas kosborunk.
5-15 cm hosszú tolevelei lándzsásak. A 2-3 szárleve

le szálas, nem éri el a virágzatot. Virágzata tömött,

keskeny, nyúlánk fürt, amelyben akár 40 kisméretu

virág található. A virágok színe a leggyakrabban vö
rösesbarna, de elofordulnak rózsaszín és fehéres pél

dányok is. A mézajak háromkaréjú, a középso hosz
szabb, mint a szélsok, és a csúcsa kicsípett. Virágai

kellemetlen szagÚak, innen kapta a nevét is. Május
jÚnius hónapokban virágzik. Hazánkban elsosorban

a Duna-Tisza közéte jellemzo, míg a DunántÚlon

szórványos. ]ellegzeres élohelyei a láp- és mocsárrétek,

homokpuszták, homoki rétek. Akistérség számos te

rületérol ismert. Ásotthalmon megtalálható a Láprét

mellett az Átokházi tozegbánya mellékén és a Bogárzó

réten is. Mórahalmon elofordul a Tanaszi-semlyéken,
a Madarász-tó környékén és a Halászkán, Zákányszé

ken a Lódri-tó környékérol ismert. Védett növény.



r Vitézvirág - Anacamptis pyramidalis

Karcsú, 15-50 cm magas, nyúlánk növény, 2-4 toál
ló és 5-8 szárlevéllel. Alsó levelei keskeny-Iándzsásak.

A tömött virágzata roppam lárványos, amely félig

bimbós állapotban kúp formájú, késobb a virágzás
elorehaladtával a csúcsa legömbölyödik. A 3-8 cm

hosszú virágzarot 20-60 kicsi, apró virág alkotja,

amelyek általában bíborvörösek vagy kárminpiro
sak, olykor rózsaszínuek is lehetnek. Háromkaréjú

mézajkak rövén lévo két púpocska minden más ha

zai kosborfélétol megkülönbözteti. Hazai rétjeink

egyik legszebb éke május-június hónapokban virág
zik. Hazánkban a Tiszántúl kivételével szórványos

elofordulású, helyenként tömeges. Mészkedvelo

faj, amellyel homoki és lápréteken, középhegységi

szryepréteken, száraz tölgyesekben ralálkozhatunk.

Térségünkben Ásotthalmon a Láprétrol és a Tandari
rétrol, valamint Mórahalmon a Halászkáról ismert.

Védett növény.

Piros madársisak - Cephalanthera rubra

Nagyobb termetu, 15-60 cm magas gyöktörzses

növény. A szár felso része fehéren mirigyszorös. 2-7
levele 5-14 cm hosszú, amelyek közül az alsók szé

lesebbek, a felsok keskenyek. A virágzata laza fürtöt

alkot, amelyben legfeljebb 15 halvány liláspiros,
erosen kinyíló virág fejlodik. Lepellevelei csúcsba

keskenyedok, kívül szorösek. A csúcsba keskenyedo,

fehér színu mézajak szintén liláspiros. Május végétol
júliusig találhatunk virágzó egyedeket. Hazánkban
a Tiszántúl kivételével szórványosan elofordulhat.

Inkább mészkedvelo faj, amely a kiszáradó láprétek
mellett karsztbokorerdokben, tölgyesekben, homo

ki nyárasokban és fenyvesekben is elofordul. Térsé
günkben a már védett területek közül az ásotthalmi

Kiss Ferenc Emlékerdoben és a Süveg-Magyari er

dobol ismert, de elvérve másutt is elofordul, így az

ásotthalmi Tanulmányi erdo telepített fenyveseiben
is. Védett növény.



Bugaci noszofu - Epipactis bugacensis

Ezt a növényfajt alig néhány éve fedezték fel a tu
dósok Bugac környékén, nevét is lelohelyétol kapta.

Kistetmetu, 15-25 cm-te megnövo, kevésbé feltuno
növényünk. Száta vékony, alul kevésbé, felül sutun

szorös. Lomblevelei elliprikusak, a hosszuk 3,3-5,5

cm. A laza virágzat 3-15, kissé bókoló virágból áll.

Apró virágai halványzöldek, a belso lepellevelek belso
oldala vöröses színu. Május-június hónapokban vi

rágzik. Földünkön eddig csak a Duna-Tisza köze egy
kisebb területérol ismert elenyészo egyedszámban,

ezért állománya igen sérülékeny. Inkább mészkedve

lo, árnyékturo faj, amely természetes és telepített ho

moki nyárasokból ismert. A kistérségbol napjainkig
csak ásotthalmi elofordulásai ismertek. Így megtalál

ták a védett Süveg-Magyari erdoben, illetve a nem
védett Tanulmányi erdo telepített fenyveseiben is.

Fokozottan védett növény.

Vörösbarna noszofu - Epipactis atrorubens

Nagyobb termetu, 40-60 cm magas növény. A szár
gyakran vörösen futtatott, felso része erosen pelyhes.

Tojásdad leveleinek a száma 5-ll között változik. A

virágzat tömött, a virágok kicsik, sokszot egy oldalon

helyezkednek el, gyakran vaníliaillatúak. Színük a

vöröstol a barnásvörösig változhat. Június-júliusban

virágzik. Inkább mészkedvelo faj, amely hazánkban

két jól elkülönülo élohelyen él. A törzsalak közép

hegységeink árnyas sziklaerdeiben, szurdokaiban és

sziklagyepein él. A Borbás Vincérol, kiemelkedo bo

tanikusunkról elnevezett alfaja a Duna-Tisza közén

él, homoki nyárasokban, telepített fenyvesekben,

vagy nyílt homoki gyepeken. A kistérségünkbol
ásotthalmi elofordulásai ismertek. A védett tetületek

közül megtalálták a Kiss Ferenc Emlékerdoben és a
Süveg-Magyari erdoben, de elofordul a Tanulmányi
erdo telepített fenyveseiben is. Védett növény.
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Mocsári noszofu - Epipactis palustris

Közepes termetu, 15-50 cm magas növény. A szár

felso része surun pelyhes. A 4-8 hosszúkás levele a

szár alsó részén csoportosul. A felsobb szádevelek

szálasak. A virágzat 5-30, bókoló virágból álló laza

fÜrt. A lepellevelek halványzöldek, barnásvörös fut
tatással. Virágai közelrol nézve igen dekoratívak. A

feltuno, fehér színu, két részre tagolódó mézajak csú

csi része pajzs alakú, széle hullámos, míg a hátulsó
rész fehér alapon vörösesen csíkozott. Június-július

hónapokban virágzik. Hazánkban a Tiszántúl kivé
telével elszórtan sokfelé elofordul. Inkább mészked

velo faj. Mine a neve is mutatja rokonaitól eltéroen
a nedvesebb élohelyeket részesíti elonyben. Síkvidéki

és hegyi láp réteken, nádasok szélein fordul elo. A

kistérségbol ásotthalmi elofordulásai ismertek. Dr.

Gaskó Béla szerine az Átokházi tozegbánya környé

kén több száz példánya ismert, emellett kis számban

a Lápréten is megralálható. Védett növény.

Mocsári kardvirág - Gladialus palustris

Közepes termetu, 20-50 cm magas növény. Szálas

levelei 0,8-1,5 cm szélesek, a csúcsuk hosszan hegye

sedo. Tölcséres, 3-4 cm nagyságú bíborpiros virágai
a szár csúcsán egyoldali fÜzérben nyílnak. A virágok
száma 2-7 között változik. Toktermése lekerekített

végu. Június-július hónapokban virágzik. Mediterrán

jellegu közép-európai növény. Hazánkban néhány
lelohelye ismert a Balaton-felvidéken és a Duna-Ti

sza közén. Termohelyi viszonyaihoz nagymértékben

alkalmazkodó faj. A talaj mésztartaImával szemben

közömbös. Válrozó vízállású kiszáradó lápréteken,

homoki szryeppréteken, hegyi rétek tisztásain, ho

moki tölgyesekben él. Dr. Margóczi Katalin szerine a

faj világállományának közel fele a kistérségünk két te
rÜletén található. Az ismertebb az Ásotthalmi láprét,

míg Zákányszéken, a Zákányi-medencében csupán
néhány éve fedezték fel. Fokozottan védett növény.



Konkoly - Agrostemma githago

Nagytermetu, 50-90 cm magas, egyéves noveny.

Karcsú szára a felso részen elágazó. Szálas, arasznyi
hosszú levelei keresztben átellenes állásúak. A szárral

együtt a leveleket is hosszú, szürke, rásimuló szor

zet borítja. Dekoratív, öttagú virágai mintegy 3 cm

átmérojuek, hosszú kocsányon, laza álernyoben fej

lodnek. A szirom bíbor- vagy szennyespiros, csúcsa
lekerekített, finoman hullámos szélu. A csésze erotel

jesen bordázott, jellemzo a szirmokon is túlnyúló 5

szálas cimpa. Május-július hónapok között virágzik.

Hazánkban sokfelé elofordult a mezogazdasági te

rületeken. A talaj mésztartaimára nézve közömbös.

Nem oshonos növény, amely egykor az oszi gabo

nafélék közönséges gyomnövénye volt. Napjainkra
a vegyszeres gyomirtás, és a gépi vetomagtisztítás

miatt eroteljesen visszaszorult. A kistérségen belül

Ásotthalom külterületén, mezogazdasági területeken

több helyen is megtaláltam. Védett növény.

Tartós szegfu - Dianthus diutinus

Közepes termetu, 20-50 cm magas, évelo noveny,

amely a gyöktörzsébol több, el nem ágazó szárat

fejleszt. A növényt teljes egészében viaszbevonat

borítja, ettol színe hamvas-deres. A tolevelei néha
tolevélrózsát alkotnak. A száron található levelei

átellenes ek, vékony-szálasak, kihegyezett csúcsúak,

a tövükön hüvellyé nottek össze. A levelek hossza a

virág közelében fokozatosan csökken. Virágai a szár
csúcsán helyezkednek el kisebb, tömött csomókban,

ritkábban egyesével. Feltuno, tózsaszín virágai mint

egy 2 cm átmérojuek, a szirmok vége fogacskás. Júni

us-július hónapokban virágzik. Földünkön kizárólag
a Duna-Tisza közi homokhátság néhány kis terüle

tén él, legnagyobb ismert állományai Kiskunmajsa
környékén találhatóak. Mészkedvelo faj, amely nyílt

homokpusztáink, homoki rétjeink növénye. Kistér

ségünkben csupán az ásotthalmi Kiss Ferenc Emlék

erdobol ismert. Fokozottan védett növény.



Buglyos szegfu - Dianthus superbus

Közepes termetu, 30-60 cm magas, évelo, többnyire

villásan elágazó növény. Levelei keresztben átellene

sek, szárlevelei szálasak, az alsók nagyobbak, szálas

lándzsásak. Illatos, fehér, vagy rózsaszín virágai ko

csányosak, a szár, vagy az oldalág végén magánosan

állnak, azonban a szár sokvirágú. A szirmok 1,5-3 cm

hosszúak, csaknem tövig rojtos-sallangosak, a tövén
lilás szorök láthatóak. Virágzása júniustói szeptembe

rig húzódhar. Toktermése van. Hazánkban még sok

felé megtalálható, így a Dunántúlon, a Duna-Tisza

közén és a Nyírségben is. Meszes és mészmentes rala

jokon egyaránt elofordul. A változó vízgazdálkodású,
nedves termohelyeket részesíti elonyben. Lápréteken,

láp-és ligeterdokben egyaránt megtalál hat juk. A kis

térségben ásotthalmi lelohelyei ismertek, így a Láp
rét mellett a Rívó erdoben, a Kissori semlyéken és a

Felso-Bilisich-réten is virágzik. Védett növény.

Kései szegfu - Dianthus serotinus

Közepes termetu, 20-50 cm magas, viaszbevona

ta miatt szürkészöld színu, évelo növény. Vaskos

gyöktörzsébol nagyszámú szárat fejleszr. Az erotel
jes szár alul hevero, majd felemelkedo, a közepétol

elágazó, csomói feltunoen duzzadtak. Keresztben

átellenes levelei szálasak, kihegyezett csúcsúak. Egy

száron több, 3-10 fehér színu, illatos virág nyílik. A

szirmok lemeze közel a feléig sallangos. A finoman

barázdált, ötfogú csésze 2-3,5 cm hosszú. Nevét vi
rágzási idejérol kapta. Bár már június közepén kezd

nyílni, de a legnagyobb tömegben a nyár végén, ro

konaihoz viszonyítva késon pompázik. Hazánkban a
Dunántúl néhány pontján és a Duna-Tisza közén él.

Mészkedvelo faj, amely a nyílt és zárt homoki gyepek

bennszülött növénye, de megtelepszik a telepített

fenyvesekben is. Térségünkben ásotthalmi lelohelyei
ismertek. Megtalálható a védett Kis Ferenc Emléker

doben és a Süveg-Magyari erdoben, de felfedeztük a
Tanulmányi erdoben is. Védett növény.
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Homoki vérto - Onosma arenarium

Közepes termetu, 20-50 cm magas, bozontosan ser

teszorös, évelo növény. A szár felül elágazó. Lándzsa
alakú, ép szélu szárlevelei 3-Scm hosszúak, alul

felül egyenletesen szorösek. A tolevelei hosszabbak.

Halványsárga, csöves pártája a csészénél harmadával
hosszabb. Május-augusztus hónapok között virágzik.

Hazánk leggyakoribb, legnagyobb elterjedési terü
lettel rendelkezo vértöve. A Duna-Tisza közén kívül

megtalálható a Bakonyban, a Balaton-felvidéken és

a Hajdúságban is. Inkább mészkedvelo faj, amely

homokpusztákon, homoki réteken, sziklagyepeken,

telepített homoki fenyvesekben él.

A kistérségben a legtöbb ismert lelohelye Ásottha
lomról származik. Elofordul a Kiss Ferenc Emléker

doben, a Süveg-Magyari erdoben, a Rívó erdoben, az
Átokházi tozegbányánál és a nem védett Tanulmányi

erdoben is. Ismert még Pusztamérgesrol, a Mérgesi

puszráról. Védett növény.

Kék szamárkenyér - Echinops ruthenicus

Nagytermetu, 50-80 cm magas, fásodó gyöktörzsu,

évelo növény. Ágas, molyhos szára barázdált. Levelei
kétszeresen, szárnyasan szeldeltek, vagy hasogatot

tak, a cimpák eros tüskékben végzodnek. A levelek

színe zöld, a fonáka fehéren molyhos. Acélkék, gömb

alakú, 4-5 cm átméroju virágzata végálló fejecske. A

virágzatban csak csöves, 5 szálas cimpára hasadó vi

rág található. Minden virágnak külön fészekörve van.
Június és szeptember között virágzik. Hazánkban

síksági és dombvidéki faj, amelyelsosorban a Duna

Tisza közére jellemzo, de megtalálható a Dunántúl

néhány pontján, így a Pilisben is. Mészkedvelo faj,

amely a meszes homokpuszták, homoki rétek, mész
ko- és dolomitkopárok növénye. Térségünkbol csak

ásotthalmi elofordulásai ismertek, így a nem védett

Tanulmányi erdobol. Védett növény.



..

Fehér zászpa - Veratrum album

Eroteljes, 100-150 cm magasra megnövo, évelo faj.
Gyöktörzse vastag, rövid. Ujjnyi vastag szára egye

nes, hengeres. Alsó, tojásdad alakú levelei 10-25 cm
hosszúak, a felso szárlevelek lándzsásak, fokozatosan

kisebbedok. Az ép szélu levéllemez merev, hosszában
redozött. A levélhüvely hosszan körülöleli a szárat.

Összetett, végálló virágzata 30-60 cm hosszú füzé
res fürt. A virágok 7-15 mm átmérojuek, fehérek,

vagy sárgászöldek, a külso oldalukon zöldesfehérek.
Az alsó virágok' kétivarú ak, a felsok rendszerint csak

porzósak. Június-augusztus között virágzik. Hazánk

ban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén szórványo

san fordul elo, továbbá a Nyírségben is megtalálható.

Mészkedvelo faj, amely láp- és mocsárrétek, hegyi

rétek, láperdok és magassásosok jellegzetes növénye.
Térségünkben Zákányszéken a Zákányi-medencében

és Pusztamérgesen a Láperdoben is megtalálható. Vé

dett növény.

Fehérmájvirág - Parnassia palustris

Kistermetu, 10-25 cm-es növény. Szív alakú toleve

lei hosszú nyeluek, a levéllemez széle ép. Az egysze

ru szár csúcsán egyetlen virág nyílik, rajta egyetlen,

ülo, szárölelo, szíves-tojásdad alakú levél található.

A virág 2-2,5 cm átméroju, ötszirmú. A fehér szí
nu szirmok kb. 1 cm hosszúak, a színükön szárnos

besüllyedt, jellegzetes rajzolat díszlik. A porzók szá
ma 5, közöttük 5 rojtszeru, hosszú szálú, mirigyes

meddo porzó van. Júliustói szeptemberig virágzik.

Hazánkban szórványosan elofordul a DunántÚlon,

a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben

is. A TiszántÚlon csak a Nyírségbol ismert. Inkább
mészkedvelo faj, amellyel láp réteken, lápokon, hegyi

réteken találkozhatunk. Térségünkben legnagyobb
számban Zákányszéken a Zákányi-medencében él,

kisebb számban elofordul az Ásotthalmi lápréten is.

Védett növény.
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Kornistárnics - Gentiana pneumonanthe

Közepes termetu, 20-60 cm magas, évelo növény.

Tolevelei hiányzanak, átellenesen álló szárlevelei

szálasak. A dekotarív virágzat kevés virágú, a virá

gok egyesével vagy kisebb csoporrokban az elágazó
szát csúcsán, illerve a felso részén helyezkednek eL

A sötét égszínkék 3-5 cm-es virágai hosszúkás ha

rang alakúak. Az 5 cimpájú pártát belül egy világo
san penyezen sáv díszíti. Július végétol szeptember

közepéig virágzik. Hazánk legelterjedtebb tárnicsa,
amely szórványosan minden tájegységünkben meg

található. Üde és kiszáradó láp réteken, hegyi réte
ken és kaszálókon no, de elofordul mocsárréteken

és oádasokban is. Kistérségünkben is elterjedtnek

mondható. Ásonhalmon megtalálható a Lápréten,

a Bogárzó-réten, a Rívó erdoben, Mórahalmon a
Csipak-semlyéken, Pusztamérgesen a Láperdoben

és Zákányszéken a Zákányi-medencében is. Védett

növény.

Homoki kikerics - Colchicum arenarium

Kistermetu, 5-15 cm-re megnövo hagymagumós nö
vény. A szálas levelei az oszi kikerics hez hasonlóan ta

vasszal, a terméssel együtt jelennek meg. A virágok a

nyár végén, levél nélkül jelennek meg. A szálas lepel

cimpák 2,5-4 cm hosszúak, színük a halvány rózsa

szÍnrol a lilásoo át a bÍboros-ibolya színig változhat,
sot ritkáo fehér is lehet. A bibeszál végig egyenes, a

potzók száma 6. Augusztus-szeprember hónapokban

virágzik. Mészkedvelo faj, amely homokpusztáink,
homoki rétjeink és legeloink egyik éke. Benmzülött
növény, amely a Duna-Tisza közén és a Gödölloi

dombvidéken fordul elo. Kistérségünkbol elsosorban

ásotthalmi lelohelyei ismertek. Így megtalálható a vé
dett területek közül a Kiss Ferenc Emlékerdoben, az

Átokházi tozegbányánál, a RÍvó erdoben és a Süveg

Magyari erdoben, továbbá a nem védett Tanulmányi
erdoben. Fellelheto Öttömösön a Baromjáráson is.

Fokozottan védett-növény .. -' "- -
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