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Összefoglalás: A 2007–2009 között folytatott felméréseink célja egy kevéssé ismert terület, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park részét képező Fekete-hegy élőhelytérképezése volt. Igyekeztünk felmérni és átfogó képet
adni a terület nagyobb, sajátos megjelenésű és fajkészletű növényzeti egységeiről, azok elhelyezkedéséről,
fajgazdagságáról és természetességéről. Ehhez bejárásaink során adatokat gyűjtöttünk majd ezek alapján
megrajzoltuk a terület 1:15000 méretarányú élőhelytérképét (Á-NÉR). A térképen elkülönülő foltokhoz szöveges
jellemzést készítettünk, valamint ponttérképen ábrázoltuk a területen található védett és invazív fajok elterjedését
és tömegességét. A korabeli források, légifotók és térképek alapján nagy vonalakban rekonstruáltuk a területen
végbement változásokat az elmúlt kétszáz évre visszamenőleg. A területről 357 faj előfordulását jelezzük,
ebből 35 védett. Korábbi források további 17 védett fajt jelenlétét említik, melyek többsége feltehetően eltűnt.
A globális klímaváltozást jelző egyre szélsőségesebb időjárás miatt a hegy tavai egyre rövidebb ideig maradnak
tartósan vízborítás alatt, ezért a lápi és mocsári fajok folyamatos fogyatkozásának lehetünk szemtanúi. Ezzel
együtt fokozódik az invazív fajok, pl. a Solidago gigantea betelepülésének aránya. A kiszáradás ezeken a vizes
élőhelyeken felgyorsítja a szukcessziót. A hajdanán legelőként hasznosított földek, melyeknek vegetációja az
extenzív tájhasználatnak köszönhette létrejöttét, a művelési ágak felhagyásával leromlásnak indult. A gyepfoltok
szegélyén a cserjék folyamatos előretörését figyelhetjük meg.

Bevezetés
Kutatásunkat a Káli-medence határán elterülő Fekete-hegyen végeztük. Vizsgálati területünk a Balaton-felvidék középtáj, azon belül a Balatoni bazaltvidék kistáj része, a
Káli-medencét tájföldrajzi értelemben északról határoló hegyek egyik tagja. 448 m-es
magasságával a Boncsos-tető nemcsak a Fekete-hegy, hanem az egész Balaton-felvidék
legmagasabb pontja. Lejtőin négy település osztozik (1. ábra).
A vizsgált terület nagysága kb. 380 hektár. Közigazgatásilag 1946-ig Zala megyéhez
tartozott, azonban a II. Világháborút követő megyerendezés során Veszprém megyéhez
csatolták (Seregélyes 1994).
A Fekete-hegy területe növényföldrajzi szempontból a Balatonicum flórajárás része.
A Balatonicum területén mérsékelten meleg és mérsékelten száraz kontinentális, nyugati felén és a Balaton partján nedvesebb éghajlat uralkodik. A Keszthelyi-hegység felé
közeledve egyre inkább érezhető az atlanti hatás. A Fekete-hegyen több helyen is fellelhetők az atlanti-mediterrán elterjedésű Tamus communis egyedei. A szubmediterrán és
mediterrán klímahatások az egész területen tetten érhetők, de igazán markánsan a hegy
déli lejtőin nyilvánulnak meg (Király et al. 2008).
A hegyek sötétszínű alapkőzete miatt az inszoláció hatása fokozódik, így a déli kitettségű lejtőkön melegkedvelő tölgyeseket és molyhos tölgyeseket találunk. A hegyek
északi oldalán és a szurdokvölgyekben gyertyános-tölgyesek húzódnak meg, helyenként
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bükkökkel elegyedve. A törmeléklejtőkön sziklai hárserdők bújnak meg. A nyílt bazaltfelszíneken jellemzőek a szilikát sziklagyepek (Ádám et al. 1988).

1. ábra. A Fekete-hegyet körülvevő községek külterületének határai
Figure 1. Borders of the villages around the Fekete-hegy.

A tanúhegyek lábain sálszerűen szőlőültetvények sorakoznak. Az elmúlt évszázadokban valamennyi lankás lejtőről eltűnt a természetes növénytakaró, csak a nagyon meredek,
sziklás hegyoldalak maradtak érintetlenül. A platókat legeltetésre használták (Szilassi
2003).
A táj és vegetáció átalakulását okozó másik fontos tényezőt a tájidegen fafajok
telepítése – feketefenyvesek ültetése és az akácosítás – jelentette. Az előbbit először a
túllegeltetett, elvékonyodott, beerdősülni nem képes talajok beerdősítésére, valamint a
talajerózió megfékezésére, később pedig faanyaga miatt ültették. Az akácot a szőlősgazdák
honosították meg, fája tökéletesen alkalmas volt szőlőkarónak. Idővel azonban állami
rendelkezésre az akácból is homogén ültetvények születtek (Szilassi 2003, Fekete és
Varga 2006).
Borbás 1900-ban publikált könyvében azt írta: „A Balaton mellékén mészkerülő tőzegmoha nincs, a vidék is eléggé alacsony neki.” 1957-ben Boros Ádám és Vajda László
fedezték fel, hogy a Fekete-hegy platóján számtalan kis „tavacska” található. Ezekben
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a lefolyástalan mélyedésekben az esővíz összegyűlik és kedvező körülmények hatására
lápok, láp- és mocsárrétek jönnek létre. A Fekete-hegyen húsz éve még két helyen
(Monostori-tó; Barkás-tó) is találkozhattunk tőzegmoha fajokkal. Feltételezhető, hogy
korábban a hegy többi tavát is jégkorszaki reliktum-növényzet borította. Az úszó fűzlápokban a tőzegmoha fajokon (Sphagnum fimbriatum, Sph. obtusum, Sph. palustre) kívül
más ritka és védett fajok is előkerültek, pl. Thelypteris palustris, Gentiana pneumonanthe.
A 80-as évek aszályos éveit követően 1992-ben leégett a Barkás-tó fűzlápja. A tűzvész
óta eltelt évek során a növényzet részben regenerálódott – ezt a saját megfigyeléseink is
igazolják – a tőzegmohák azonban nem jelentek meg ismét (Borbás 1900, Kovács és
Takács 1995, Bauer et al. 2005).
A tavak környékén, továbbá a kevésbé mély, lapályosabb részeken mocsárréteket és
mezofil réteket találunk. Az üdébb, tavasszal vízborította területek ideális körülményeket
teremtenek olyan fajoknak, mint az Orchis laxiflora, az Iris sibirica, a Gentiana pneumonanthe, a Cirsium rivulare, a Succisa pratensis, a Viola elatior vagy a Gratiola officinalis.
A kisebb dombhátakon, meleg-száraz lejtőkön és a sziklakibúvásokkal tarkított gyepeken lejtősztyeprétek és szilikát sziklagyepek terülnek el. Számtalan védett és lokálisan
értékes fajnak adnak otthont, mint a Pulsatilla grandis, a Pulsatilla pratensis, az Iris
variegata, a Ranunculus illyricus, a Stipa capillata, a Chamaecytisus supinus vagy a
Veronica spicata (Kovács és Takács 1995, Seregélyes 1994).
A vizsgált terület nagy részét elsősorban cseres tölgyesek borítják. A Fekete-hegyen a
cseres-tölgyesek és gyertyános tölgyesek között nem húzódik éles határ. A cseresek sokfelé
tartalmaznak üdébb elemeket, pl. Iris graminea. A jelenség oka, hogy a hóolvadék a platón
megreked az erdőfoltokban, és sokáig nedvesíti azok talaját. A cseresek legfontosabb
ritkaságai az Iris variegata, a Dictamnus albus és a Lychnis coronaria (Kovács és Takács
1995, Bauer et al. 2005).
A Fekete-hegy déli peremén és a Keleményes-kő alatt elterülő lejtőkön melegkedvelő,
molyhos-tölgyes bokorerdőket találunk. A Coronilla emerus a Balaton-felvidéki molyhostölgyesekben éri el elterjedésének északi határát. További karakterfajok a Mercurialis
ovata, az Euphorbia epithymoides, a Smyrnium perfoliatum vagy a Luzula forsteri.
A helyenként előforduló Cotinus coggygria mészkedvelő-tölgyes foltok jelenlétére utal
(Borbás 1900, Ádám et al. 1988, Kovács és Takács 1995, Bauer et al. 2005, Fekete és
Varga 2006).
A Vaskapu szurdokvölgyében és a Bocskor-kúti árokban gyertyános-tölgyeseket és
törmeléklejtő erdőket találunk. Zárt lombkoronájuk miatt cserjeszintjük és gyepszintjük
szegényes. (Kovács és Takács 1995, Bauer et al. 2005).
A bazaltplató jelentős részét fás legelők foglalják el. A mozaikos erdőfoltokkal tarkított
gyepeken több száz éves hagyásfák állnak. A területen erőteljes cserjésedés figyelhető
meg. A Nemzeti Park megalakulása óta újra legeltetnek rajta (Seregélyes 1994, Bauer
et al. 2005).
Kutatásaink során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
• Az Á-NÉR kategóriáknak megfelelően milyen élőhely foltok különíthetők el a
területen, milyen az egyes foltok termőhelye, állományképe?
• Milyen edényes növényfajok alkotják a terület flóráját és milyen az egyes foltok
fajkészlete?
• A jelenlegi kutatás során talált fajok és a korábban a területről készült publikációkban
szereplő fajlista átfedése milyen mértékű?
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• Hol és milyen védett növényekkel találkozhatunk a területen, továbbá mekkora
populációval rendelkeznek?
• Milyen invazív fajok fordulnak elő a területen, hol és milyen mennyiségben?
• Milyen az egyes foltok természetessége?
• Melyek a terület flórájának elszegényedését leginkább előidéző és veszélytető
tényezők?
A korábbi botanikai kutatások eredményei
A terület jelentőségére elsőként Boros Ádám és Vajda László dolgozata hívja fel a
figyelmet. A Barkás-tóban lévő tőzegmohaláp felfedezése is az ő nevükhöz köthető.
A Monostori-tóban nem találtak Sphagnum fajokat, ellenben megemlítik, hogy a hegyen
5 hasonló zsombékossal és magassásos társulással rendelkező tó helyezkedik el. A Bikatóból Ranunculus polyphyllus-t írtak le, ezzel szemben a Nemzeti Park ismertető táblája,
melyet Sonnevend Imre szövegezett a buglyos boglárka elterjedését a Bonta-tóhoz köti
(Boros és Vajda 1957).
1976–1979 között Uherkovich Gábor algológus vízmintákat gyűjtött a Monostoritó tőzegmohalápjának és a part menti zsombékosainak vizéből. Az elvégzett vízkémiai
vizsgálatok és az algataxonok denzitása egyértelműen bizonyította, hogy a tóban oligotróf körülmények uralkodnak. Uherkovich megemlíti, hogy a hegy öt tavából négy a
nyár folyamán rendszeresen kiszárad, csak egynek, a Kerek-tónak (ma: Monostori-tó) a
medrében marad meg tartósan a víz, továbbá, hogy „hazánkban ennyire jellegzetesen talán
sehol meg nem lévő úszólápi rész a gumimatrac módjára hajlékony…” Megtalált fajok:
Sphagnum obtusum, Sph. palustre, Sph. fimbriatum (Uherkovich 1982, Boros 1964).
Alig több mint egy évtizeddel később – 1991–1995 között – Kovács J. Attila és
Takács Béla terepmunkát folytattak a Balaton-felvidék bazalthegyein, a Fekete-hegyet
is beleértve. Kutatásaik során a bazaltból felépülő vulkáni kúpok növényzeti sajátosságait
vizsgálták. Tanulmányukban leírják a Barkás-tó tűzvész előtti és tűzvész utáni állapotát,
amelyből nyomon követhető a regeneráció. Ez az első, a szukcessziós folyamatok követésére is használható, a fontosabb élőhelyeket (vízi-lápi vegetáció, mocsárrétek, mezofil
rétek, lejtősztyepek, sziklagyepek, cseres-tölgyesek, fás legelők, mészkedvelő tölgyes,
törmeléklejtő erdő, ültetett erdő-állományok) és néhány karakterfajukat bemutató publikáció a vizsgált területről, amely azonban teljes fajlistát nem közöl, továbbá a mellékelt
növényzeti térkép elsősorban cönológiai jellegű (Kovács és Takács 1995).
1994-ben Seregélyes Tibor a Közép-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság
felkérésére elkészítette A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Létesítésének Előtanulmányát,
melyben röviden ismerteti a hegy geológiai jellemzőit, botanikai, földtani, hidrológiai
és tájképi értékeit, a főbb társulásokat, a terület fajgazdagságát veszélyeztető hatásokat,
továbbá javaslatot tesz a kezelésre és a Nemzeti Parkokban működő zónabesorolásra
(Seregélyes 1994).
A 2003–2006 között folytatott MÉTA Program során Bauer Norbert és Kovács J.
Attila mérte fel a Fekete-hegyre vetített méta-hatszögek élőhelyeinek állapotát. 2004ben Bauer néhány újabb adattal gazdagítja a terület flóráját. (Bauer et al. 2004, Bauer ex
verb., Méta-hatszögek adatlapjai).

134

A Balaton-felvidéki Fekete-hegy flórája

Anyag és módszer
A terepi munkát 2007-ben kezdtük. 2007-ben 10, 2008-ban 25 és 2009-ben 8 alkalommal végeztünk terepbejárást, adatgyűjtést. Bejárásaink alkalmával elkülönítettük az élőhelyfoltokat, kijelöltük határaikat, valamint GPS
segítségével rögzítettük a védett fajok pontos helyét. A taxonok meghatározához Simon (1992) és Király (2009)
munkáit használtuk, a dolgozatban említett edényes taxonok nómenklatúrája Horváth et al. (1995) munkáját
követi.
Az Á-NÉR alapú élőhelytérképezéshez (Kun és Molnár 1999) 2000-es és 2005-ös színes légifotót, valamint
az 1990-es 1:10 000-es topográfiai (EOV) térképet használtuk fel. Emellett beszereztük az aktuális erdészeti
térképet, továbbá tanulmányoztuk a Kovács J. Attila és Takács Béla által publikált élőhelytérképet (Kovács
és Takács 1995).
A légifotók és a bejárások segítségével készített útvonalak alapján térinformatikai szoftverrel (ArcView GIS
3.0) megrajzoltuk az élőhelyfoltokat (2. ábra), majd az útpontokat és a feljegyzéseket felhasználva kategorizáltuk
a foltokat a 2003-as Á-NÉR szerint (Bölöni et al. 2003). Az élőhelyfoltokról részletes jellemzést készítettünk,
melyhez a saját megfigyeléseinken kívül felhasználtuk a MÉTA térképezés során összeállított adatlapokat,
valamint a Veszprémi Erdőtervezési Irodától kapott erdészeti üzemterveket is. (Erdészeti üzemtervek, MÉTAhatszögek adatlapjai).

2. ábra. Élőhelyfoltok a Fekete-hegyen
Figure 2. Habitats of the Fekete-hegy.
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A természetességi érték megállapításához a 2003-as Á-NÉR, Élőhely ismereti Útmutató 2.0-ában található
módosított Németh─Seregélyes-féle természetességi skálát alkalmaztuk (Bölöni et al. 2003). A kapott értékeket
egy táblázatban foglaltuk össze (1. táblázat).
Az élőhelyfoltokról készített fajlistákat összegezve igyekeztünk a terület flóráját minél alaposabban
bemutatni. Az összesített fajlistát összehasonlítottuk a területen folytatott korábbi kutatások során lejegyzett
fajokkal (Simon 1992, Kovács és Takács 1995, Farkas 1999, Bauer et al. 2004).
A területen található védett fajokról külön listát készítettünk a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján (KvVM
2001). Az egyes fajok előfordulását térképen ábrázoltuk (3–7. ábra).
1. táblázat
Table 1
A vizsgált élőhelyfoltok Á-NÉR szerinti besorolása és természetessége
Categories of the examined habitats according to the General National Habitat Classification System
and naturalness.
(1) Number of the habitat; (2) General National Habitat Classification System code; (3) Naturalness value

Élőhelyfolt
száma
(1)
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Á-NÉR kód
(2)

Természetesség
(3)

Élőhelyfolt
száma
(1)

Á-NÉR kód
(2)

Természetesség
(3)

1

H3a

4

47

K2

3

2

OB

3

48

RC

3

3

H3a x P2b x OC

3-4

49

M1

5

4

H3a x P2b

3

50

L1

4

5

M8

4

51

RC

2

6

L1

5

52

LY2 x K5

4

7

G1

4

53

S1

1

8

G3

4

54

S1

1

9

H3a

5

55

S1

1

10

M8

4

56

S1

1

11

B5 x B3 x D2

2-3

57

S1

1

12

B5 x B3 x D2

2-3

58

S1

1

13

B5 x B3 x D2

2-3

59

S1

1

14

OA

2

60

S1

1

15

OB x D3

3

61

S1

1

16

D2

3

62

S1

1

17

D34

18

B1b x B4 x B5

19
20
21
22
23
24

4

63

P2a x P2b

2

3-4

64

P2b

2

B4 x B5

4

65

M8

4

B4 x B5

3

66

K2

3

B5 x B3 x D2

2-3

67

P2b

3

B1b x D5

3-4

68

M8

5

B1b x B5 x J1a

3

69

P2b

3

B2 x B5

4

70

M8

5
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25

B5

4

71

B5

4

26

J1a

4

72

P2a

2

27

J1a x B5

4

73

D6

2

28

B5

4

74

K2

4

29

K2

4

75

J2

4

30

P45

3

76

RC

4

31

K2 x K5

4

77

P2b

3

32

L2a

4

78

RC

2

33

L2a

4

79

L2x

4

34

P45

4

80

L2

4

35

L2a

4

81

OA

3

36

K2

3

82

LY2

3

37

K2

4

83

D34

4

38

OC

4

84

P2a

3

39

L2a

4

85

K2

4

40

L2a

4

86

C23

3

41

L2a

4

87

J1a

2

42

L2a

4

88

M8

5

43

K2

4

89

M8

5

44

L2x

4

90

OC

2

45

L2a

4

91

M8

4

46

K2

4

Eredmények
Florisztikai adatok
A Fekete-hegyről összesen leírt edényes fajok száma a felhasznált források és saját kutatásaink alapján 399. Ebből mi 354 taxont találtunk meg a terepen, valamint további 3
tőzegmohafajt (Korábbi szerzők 5 tőzegmoha taxont neveztek meg eddig a területről).
A nem lelt fajok egy jelentős része valószínűleg kipusztult, mások rejtve maradtak.
A korábbi legrészletesebb kutatás 93 fajról tudósított (Kovács és Takács 1995). Ennél
bizonyára több volt a megtalált taxonok száma, de a publikációban, melyet felméréseink
alapjául vettünk, vélhetőleg csak a karakterfajok kerültek megemlítésre, a teljesség igénye
nélkül.
A védett fajok rövid jellemzése, elhelyezkedésük, tömegességük
A Fekete-hegyen 35 védett fajt találtunk. A korábban leírt, de felméréseink során meg
nem talált fajokból további 17 lenne védett a jelenlegi törvény értelmében.
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Adonis vernalis (Seregélyes 1994): Lejtőgyepeken, vágásokban, utak mentén és melegkedvelő tölgyesek záródáshiányos foltjaiban egyaránt megtalálható. Összegyedszáma 100 tő fölött.
Aquilegia vulgaris: Egyetlen helyről került csak elő. A Bocskor-kúti ároktól nem messze
sziklás felszínen virít (3. ábra). A közeli Sátorma-hegyen az üde bükkösökben
tenyészik, itt azonban mész-, és melegkedvelő erdőben, igaz közel az árkot szegélyező gyertyánoshoz. Előfordulását a hegyen még nem jegyezték fel.
Carex rostrata (Kovács és Takács 1995): Három tóból került elő (5. ábra). Magas egyedszámban tenyészik a Bonta-, a Páros- és a Cserkás-tóban is, de valószínű, hogy
további tavakban is előfordul.
Centaurea triumfetti (Seregélyes 1994): A Bika-tó vonalától délre, 200 méterre, az enyhén sziklás erdőszélen virít.
Cephalanthera longifolia: A Bocskor-kúti árok alján, közel a bejáratot szegélyező akácosokhoz találtunk belőle egy tövet, továbbá a 2-es gyepfolttól Balatonhenye irányába
vezető szurdok bükkfája alatt, de néhány tő erejéig a Páros-tótól északi irányba
futó úton is képviselteti magát fekete fenyők alatt (3. ábra). A tanulmányozott
források alapján fekete-hegyi előfordulását még nem publikálták.
Coronilla emerus (Kovács és Takács 1995): A dél-keleti lejtőkön fekvő molyhos-tölgyes
bokorerdőben, szilikát sziklagyepeken sokfelé előfordul.
Cotoneaster integerrimus: A Vaskapu-szurdok nyugati oldalán, a feketefenyő telepítésen
túl néhány nagyobb kiálló bazaltsziklán élnek kisebb példányai. Valamivel
robosztusabb egyedei a Gyöngy-tó körüli sziklák között is tenyésznek. Feketehegyi előfordulását még nem publikálták (3. ábra).
Dianthus deltoides (Farkas 1999): A 4-es és 81-es gyepfoltban, valamint a Keleményeskő szilikát sziklagyepében is megtalálható pár töve (3. ábra).
Dictamnus albus (Kovács és Takács 1995): A hegyen minden olyan élőhelyen tömeges,
ahol előfordulása várható
Dryopteris carthusiana: Egyetlen élőhelyről került elő, a Kis Barkás-tó fűzlápját alkotó
Salix cinerea-k tövénél (3. ábra). Nincs korábbi publikált adata.
Gagea bohemica (Bauer 2004): A Keleményes-kő szilikát sziklagyepében és a 8-as
sziklagyepfoltban is megtaláltuk pár tövét (4. ábra).
Gentiana pneumonanthe (Boros 1957): Két láprétfoltban (16-os és 21-es) is megtalálható
(4. ábra). Előbbiben 10-20 tő, utóbbiban tömeges 100-200 fölé tehető példányainak
száma, élőhelye azonban Solidago gigantea-val erősen fertőzött.
Iris graminea (Seregélyes 1994): Az Iris graminea az üdébb, ligetes megjelenésű erdőfoltokat, erdőszegélyeket kedveli. Több különböző foltban is előfordult, melyek
közös jellemzője, hogy áprilisig talajuk erősen nedves, sok esetben vízborította.
Iris sibirica (Kovács és Takács 1995): Az Iris sibirica egyetlen helyen él csak meg, a 16os vizenyős, láprétnek nehezen nevezhető foltban, ahol 10-20 tövet találtunk.
Iris variegata (Kovács és Takács 1995): Az Iris variegata a szárazabb, nyíltabb cseres tölgyesekben és melegkedvelő erdőkben tenyészik. Egyedszáma több száz tőre tehető.
Lilium martagon (Kovács és Takács 1995): Törmeléklejtő erdőkben, gyetyános-tölgyesekben, a platón is előfordul. Összegyedszáma meghaladja a 100 tövet.
Lychnis coronaria (Kovács és Takács 1995): Erdőszéleken többfelé megtalálható, a felmérés évében egyedszáma 10–100 tő közötti volt (4. ábra).
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Orchis morio: A Henye-tó mögött él 10-20 példánya (4. ábra). Korábbi írott források
fekete-hegyi előfordulását nem említik.
Orchis purpurea: A Köveskál felé néző cseres-tölgyesben (41-es folt) déli-kitettségben,
meredek lejtőn virít néhány példánya. Nincs korábbi publikált adata (4. ábra).
Pisum elatius: 2008 nyarán találtunk belőle egy példányt a 3-as gyepfolt déli peremén.
Sziklakibúvások között nőtt, azóta azonban nem került elő, így jelenléte kérdéses.
Korábbi források nem említik.
Platanthera bifolia (Kovács és Takács 1995): Az adott három évben egyetlen példányát
találtuk meg a Bika-tóra néző dombon, melyet lejtősztyepp növények, Adonis
vernalis, Pulsatilla pratensis, Euphorbia cyparissias tarkít (4. ábra).
Pulsatilla grandis (Bauer 2004): A Keleményes-kövön virít minden kora tavasszal
(5. ábra). A 20-30 m2-es területen 10-20 tővel rendelkezik.
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans (Seregélyes 1994): Lejtősztyepeken, erdőszéleken,
sziklaperemeken mindenütt közönséges. A Fekete-hegyi állomány létszáma 5001000 tőre tehető.
Ranunculus illyricus (Seregélyes 1994): Az Adonis vernalis-hoz és a Pulsatilla pratensishez hasonlóan számtalan gyepfoltban megtalálható.
Ranunculus polyphyllus (Boros 1957): A Cserkás-tóban, valamint a Bonta-tóban is megtalálható (5. ábra). Boros és Vajda (1957) a Bika-tóban is látták. A Nemzeti Park
által a Bonta-tóhoz kihelyezett táblán is szerepel, mint a Bonta-tó egyik növényritkasága. Az eltérő észlelésekben vélhetőleg a vízimadarak terjesztése is szerepet
játszik.
Scabiosa canescens: A 1-es folt déli peremén, egy kisebb dombon, valamint a dombtól
délnyugatra, az erdőszegély cserjéi között tenyészik (5. ábra). Jelenlétét korábbi
írott források nem említik.
Schoenus nigricans: Egyedül a Cserkás-tóban található kisebb populációja (6. ábra).
A Cserkás-tó annak ellenére, hogy júniusra kiszárad, fekvésének – fákkal szorosan
körülvett – köszönhetően igen természetes állapottal rendelkezik. A legszebb
zsombékosok találhatók benne, továbbá a Ranunculus polyphyllus és a Schoenus
nigricans is megél benne (utóbbi faj nem kedveli a leromlott vizes élőhelyeket).
A Fekete-hegyi előfordulását az írott források nem említik.
Scorzonera purpurea: Egyetlen helyen bukkantunk rá, a 9-es gyepfoltban (6. ábra). Jelenlétét még nem publikálták.
Scutellaria columnae (Kovács és Takács 1995): A Fekete-hegy üde erdeiben tömegesen
fordul elő, míg a déli kitettségű és Balatonhenye felé eső erdőkből hiányzik
(6. ábra).
Sphagnum fallax (Fodor 2004), Sphagnum fimbriatum (Boros 1957), Sphagnum squarrosum (Seregélyes 1994): Kizárólag a Monostori-tóban élnek, élőhelyük évek óta
zsugorodik (6. ábra). A kicsiny tőzegmohás lápfoltban elkülönülve fordulnak elő.
Stipa pulcherrima (Bauer 2004): A hegyen 3 helyről került elő. Az 1-es folt két különböző
pontján, valamint a kevéssé bolygatott, és természetesség szempontjából jó
állapotban lévő 9-es foltban (6. ábra). Utóbbiban a legtömegesebb.
Tamus communis (Seregélyes 1994): A Fekete-hegy keleti és nyugati felén egyaránt tömeges, ugyanakkor a tisztán déli kitettségű erdőket, és a hűvösebb mikroklímájú
gyertyános foltokat kerüli. Élőhelypreferenciáján megmutatkozik az atlanti-mediterrán elterjedése.
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Thelypteris palustris (Boros 1957): Korábban a Sphagnum fajokkal együtt a Barkás-tóban
is előfordult, a tűzvész óta azonban csak a Monostori-tóban tenyészik (6. ábra).
A tó körüli többlet vízháztartással rendelkező területeken tömeges elterjedésű,
megtalálhatjuk a nádasokban, a füzek tövén éppúgy, mint a sások között. Spórát is
szór. Összegyedszáma több százra tehető.

3. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen
Figure 3. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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4. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen
Figure 4. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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5. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen
Figure 5. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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6. ábra. Védett taxonok elterjedése a Fekete-hegyen
Figure 6. Distributions of the protected species on the Fekete-hegy.
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7. ábra. Tájidegen taxonok elterjedése a Fekete-hegyen
Figure 7. Distributions of the alien species on the Fekete-hegy.
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Más szempontból említésre méltó, lokálisan értékes fajok
Anemone ranunculoides: A 2007–2009 közötti időszakban csak egyetlen helyen, az 52-es
foltban észleltük előfordulását. Bükkök tövében tenyészik. Korábbi írott források
nem említik jelenlétét a hegyen.
Artemisia pontica: Kibúvó sziklákon, sziklagyepekben több helyen is találkozhatunk
vele. A Fekete-hegyről nincs korábbi publikált adata.
Asplenium septentrionale (Seregélyes 1994): Kizárólag a Keleményes-kő bazalttömbjén
találkozhatunk vele. A 3 év alatt egyetlen repedésből került csak elő.
Gratiola officinalis (Kovács és Takács 1995): A Viola elatiorral együtt, szinte valamennyi
tófolt peremén megtalálható. Korábbi források csak a Bonta-tó partjáról említik.
Elterjedtségének növekedése a terület szárazodásának lehet egyik mutatója.
Succisa pratensis (Kovács és Takács 1995): A felhasznált irodalmak több helyről említik,
mi azonban már csak a 21-es foltban találtuk meg.
Élőhelyek Á-NÉR szerint
Az Á-NÉR alapú élőhelytérképezés eredményeként a vizsgált területen előforduló
élőhelyeket 31 kategóriával sikerült leírni. Ezek közül 25 élőhelytípus önállóan is
megtalálható, 6 pedig csak mozaikosan jelentkezik. A mozaikok többfélék lehetnek:
bizonyos esetekben 2 önálló kategória elégségesnek bizonyult a jellemzéshez, máshol
háromra volt szükség. A legtöbb nehézséget az elkülönítésben azok a területek okozták,
ahol az edafikus hatások fokozottan jelentkeznek és a hosszan tartó vízborítás erőteljesen
befolyásolja a vegetáció fiziognómiáját. A nádasok és mocsarak (B kóddal rendelkező
kategóriák) közül mindössze a „nem zsombékoló magassásrétek” (B5) jelentek meg
önállóan. Ennek egyik oka, hogy a vizes élőhelyek kiterjedése kicsi, nem találni olyan – a
térkép méretarányában ábrázolható – homogén egységeket, melyek egymástól karakteresen
eltérő képet mutatnak. A szerkezetben megnyilvánuló apró különbségek csak a társulások
szintjén értelmezhetők. Érdemes még megemlíteni a „gyertyános tölgyesek” (K2) és a
„bükkösök” (K5) helyzetét. Mivel a Fekete-hegy tengerszint feletti magassága nem éri
el a 400 m-t így ezek az élőhelyek csak szurdokokban, ill. északi kitettségben fordulnak
elő. Nem minden gyertyános foltban van bükk, utóbbi szinte kizárólag csak a meredek
lejtőkön jelenik meg, és ott is csak néhány egyeddel képviselteti magát, önálló bükkös
foltról beszélni ezért felesleges lenne, ugyanakkor jelenlétük fontos információval szolgál
a terület mikroklímájával kapcsolatban, ezért ábrázoltuk a 31-es foltot, mint gyertyánosbükkös mozaik (K2×K5).
A vizes élőhelyek mellett jelentősek még az ún. „lejtőgyepek” (H3a). Ezek olyan
területeket foglalnak el, ahol a XX. század elején mezőgazdasági művelés, legeltetés
folyt. Idővel a feltört gyepek záródtak és a lejtősztyepprétekre jellemző fajok terjedtek
el. Az ebbe a kategóriába tartozó élőhelyeket erősen fenyegeti a foltok szélein jelentkező
cserjésedés.
A korábbi kettő helyett az 1993-as tűzvésznek köszönhetően ma már csak egyetlen
helyen fordulnak elő tőzegmohák. Ezt az élőhelyet, mint „tőzegmohás átmeneti láp” (C23)
kategorizáltuk, ami abból a szempontból igen érdekes, hogy ugyan Magyarországon
nincsenek típusos tőzegmohalápok, Uherkovich Gábor algológus 1979-es bejárását követően úgy nyilatkozik a Fekete-hegyről, hogy itt a Monostori-tavon található az ország
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egyik leginkább típusosnak tekinthető úszólápja. A láp már egyáltalán nem úszik, sőt
a kiszáradás fenyegeti. A vizsgált években a nyár közepén még meglévő téli és tavaszi
csapadékvíz augusztusra, de legkésőbb szeptemberre végleg eltűnt.
A Fekete-hegyen lehetetlen olyan területet találni, ahol az antropogén hatás ne jelentkezett volna az elmúlt évszázadok során. A vizsgált terület nagy részén a Káli-medence
Tájvédelmi Körzet megalakításáig aktív erdészeti tevékenység folyt. Ennek köszönhető,
hogy oly sok helyen találkozhatunk telepített akácosokkal, feketefenyves ültetvényekkel,
ill. a tarvágások vagy tűzvész helyén felnövő kőrisesekkel. A Pinus nigra pusztulóban van,
ezért önálló homogén foltot sehol sem alkot. Előfordulását külön térképen ábrázoltuk.
Az akácosok által elfoglalt terület jelentős. A kőrisesekben helyenként már jelen van a
Quercus cerris újulat formájában.
7 különböző foltot OA, OB, ill. OC kategóriákkal jellemeztünk, utalva ezen élőhelyek
leromlottságára és jellegtelenségére. Ezek mellett főleg a vizes élőhelyekre igaz, hogy az
invazív fajok erőteljes terjedése miatt több folt fajkészletét is az elszegényedés fenyegeti.
A Fekete-hegy sokszínűségét tükrözi, hogy olyan ritka élőhely kategóriákkal is találkoztunk, mint az „éger-, és kőrislápok” (J2), a „nyílt szilikát sziklagyepek” (G1) vagy
éppen a „mész- és melegkedvelő tölgyesek” (L1).
A természetes állapotok leromlását okozó hatások
A Fekete-hegy 1984-ben a Káli-medence többi részével együtt védelmet nyert és létrejött
a Káli-medence Tájvédelmi Körzet. Ez a védettség a Nemzeti Park 1997-es megalakulásával fokozódott.
Az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat a hatásokat, melyek szerepet játszanak
a vegetáció elszegényedésében.
Másodlagos szukcesszió
Mivel a Fekete-hegy 300–400 m közötti tengerszint feletti magasságon terül el, a zárótársulás a területen a cseres-tölgyes. Egyes botanikusok szerint a mész-, és melegkedvelő
tölgyesek is lehetnek klímazonálisak a Balaton-felvidéken (Fekete és Varga 2006).
Az edafikus és extrazonális tényezők ezt többféleképpen módosíthatják. Vékony talajtakarón bokorerdők, sziklagyepek jönnek létre, északi lejtőkön gyertyános tölgyesek
jelennek meg, a tartós vízborítottság klimaxtársulásai pedig a ligeterdők, láperdők.
A Fekete-hegyen a lejtőgyepek az erdőszélek felől folyamatosan szűkülnek, a cserjésedés óriási méreteket ölt. A Prunus spinosa, Rosa canina agg. és Rubus fajok kiterjedt
állományaival többfelé találkozhatunk. Ugyanakkor a vizsgált terület egyéb erdőszélein,
melyek az egykori szántókkal, gyümölcsösökkel határosak a cserjésedés kedvezőnek is
mondható.
A hegyen található két legelőerdő tájképi értéke miatt védendő. A terület keleti felén
elterülő Henyei legelőerdő mára beerdősödött. Fekvéséből adódóan a széleken a mezei
juhar a zártabb közbülső részeken a közönséges gyertyán nőtt fel, homogén állományokat
hozva létre. A plató nyugati felén valamivel kedvezőbb a helyzet, itt még kellően mozaikos
a táj, a gyepek éppúgy megtalálhatók, mint az erdőfoltok, az öreg hagyásfák azonban nem
mindenütt látszanak, helyenként körbenőtte őket az erdő.
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A többlet vízhatás alatt álló élőhelyeken először a nyílt vízfelületek csökkenése,
és ezzel együtt a Phragmites australis és Typha fajok terjedése, majd a Salix cinerea
megjelenése jelzi a szukcesszió előrehaladott állapotát, Ennek oka részben a „tavak”
létrejötte óta tartó folyamatos feltöltődés, mely elsősorban a hulló pornak köszönhető
(Király 1997). Ehhez járul hozzá a növényi maradványok anoxikus körülmények közötti
felhalmozódása, a tőzegesedés.
Özönfajok és idegenhonos fajok megjelenése, gyomosodás
A Fekete-hegyen özönfajok szerencsére csak kis egyedszámban vannak jelen. Területfoglalásuk csak bizonyos élőhelyeken jelentős, pl.: láp-, és mocsárrétek, magaskórósok.
Ambrosia artemisiifolia: Jelen van a hegyen, de csak foltokban, az utak mentén képviselteti
magát néhány egyeddel.
Impatiens parviflora: Főleg a Bocskor-kúti árokban van jelen nagy tömegben (7. ábra).
Egyéb előfordulásainál 10 és 100 közötti az egyedszáma.
Quercus rubra: Egyetlen előfordulása ismert, ahol néhány 10 ültetett egyede él (7. ábra).
Pinus nigra: A 7. ábráról leolvasható, hogy melyek azok a területek melyeket korábban
összefüggő feketefenyvesek borítottak. Az 1992-es tűzvész során a Barkás-tó
környéki feketefenyves gyulladt lángra, majd átterjedt a tőzegmohaláp hamvas
fűzeire. Akkor pusztultak ki a Sphagnum fajok és a hajtásos növények a lápból.
Nemcsak a láp, hanem 76-os élőhelyfolt is többnyire leégett. A térképen északabbra
jelzett fenyők hajdanán egy közös állományt alkottak a Barkás-tó környéki egyedekkel. Ez egy ugyanolyan elnyúlt fenyves volt, mely a terület észak-nyugati felén
húzódik, és amelyet 2009 tavaszán szálalással jelentős mértékben megritkítottak.
A harmadik fenyves folt az 1-es gyepfolt déli széle mentén terül el. Ezek a fenyők
tájképileg kifejezetten szépek, jól mutatnak a gyep határán, azonban természetvédelmi szempontból nem itt a helyük. A közelükben két tó is található, a Bika-tó
és a Bonta-tó, melyekre egy esetleges tűz könnyen átterjedhet, és nagy pusztítást
vihet végbe. Emellett problémát jelent az is, hogy tűleveleikkel tovább savanyítják
a talajt.
Robinia pseudo-acacia: Különösen a hegylábakon gyakori. A homogén akácos foltok,
elsősorban a vizsgált terület szélein helyezkednek el. Az akácosokkal érintkező
erdőfoltokban szintén jelen van az akác, mivel igen agresszív, jól terjedő faj. Ami
a legnagyobb probléma, hogy korábban éppen a hegyen ritkább, üdébb szurdokvölgyeket telepítették be akáccal. Az eredeti növényzet helyenként foltokban
megtalálható, a foltokról készített részletes fajlisták ezt igazolták (Kalo 2010).
Ezek a foltok propagulumforrások, melyek segítségével az érintett területek
fajkészlete regenerálódhat.
Solidago gigantea: Vizenyős területeken, láp-, és mocsárréteken, magaskórosokban fordul elő (7. ábra). A megjelölt foltokban kettő kivételével tömeges, 1000 tő feletti
összegyedszámmal. A 22-es és 44-es foltokban pár tővel képviselteti magát kisebb
a pocsolyák mentén is.
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A plató tavainak vízháztartása
A Fekete-hegyen számtalan tófolt találtható, melyeknek igen gazdag, de fokozatosan
elszegényedő flórája van az egyre hosszabb nyári kiszáradások miatt. A Bika- és a
Barkás-tó kivételével minden más vizenyős folt júniusra elveszíti nyílt vízfelületét, nyár
végére pedig teljesen kiszárad. A vízborítás egyre tartósabb megszűnése növeli a sások és
füvek térhódítását és lehetőséget ad olyan invazív fajok betelepülésére, mint a Solidago
gigantea. Az 1980-as évek aszályos évei felgyorsították ezt a folyamatot. Azóta ugyan
több a csapadék, de a globális klímaváltozás okozta szélsőségek, a csapadék egyenlőtlen
eloszlása ugyanúgy nehezíti a lápi és mocsári növényzet helyzetét. Az elmúlt évek enyhe
és hóban szegény telei szintén nagy csapást jelentettek, hiszen a tavak éppen az egyszerre
nagy mennyiségben elolvadó hóból nyerték vízkészletüket.
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Fekete Hill is located 20 km to the north of Lake Balaton. Since 1984, it has been protected by law along with
other parts of the Káli Basin. The aim of this study was to survey the actual state of the vegetation.
The authors characterized the main habitats of the examined area according to the General National Habitat
Classification System. On the grounds of the monitorings, the authors made a vegetation map on which the
different habitat spots were separated.
After the Second World War, many people left the basin, therefore, on top of the hill, the abandoned fields
were started to be reforested spontaneously. Moreover, since the late 19th century, local forestry planted alien
species: black pines and locust-trees to places of oak - hornbeam woodlands.
Altogether 354 vascular plant species and 3 Sphagnum peatmoss species were recorded between 2007 and
2009. 35 of them are protected by law. Compared to the earlier examinations, the number of protected species
decreased.
On top of the hill, there are some ponds covered with willows. In one of them live Sphagnum peatmoss
species. These habitats represent the most important specialities of the area, but they are in danger because
summers have been dry for a long time over the years.
The research about the changes of the vegetation is based mostly on aerial photographs, military maps,
reviews and the authors’own experiencies.
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