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In memoriam GABRIEL VARGA

A Magas Tátra látképe
(Forrás: KITAIBEL PÁL: Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae.
Vol. I., Viennae, 1802.)
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Elıszó
„Örökké sajnálni fogom, hogy azt a páratlanul szép, egyedülálló, és semmihez sem fogható természeti csodát, amit Magas Tátrának neveznek, csak
ötvenéves koromban ismerhettem meg.” – írja visszaemlékezésében
Csapody István, a XX. század kiemelkedı erdészbotanikusa és természetvédıje. Ugyan a Felvidék hegyvilága nem volt elérhetetlen a rendszerváltás
elıtti idıszakban sem, a család beállítottságán túl részben a háború, a forradalom, a fészekrakás, a család létszámgyarapodása miatt csak 1980-ban kerülhetett sor az elsı tátrai útra. Erre Varga Gábor erdımérnök barátja, kiváló
természetfotós és lelkes ismeretterjesztı beszélte rá, s ekkor szánta el magát
az elsı tátrai túrára. Az elsı ismeretségbıl szerelem lett, a késıbbiekben még
hatszor járt ott. A második túrától kezdve Andrássy Péter gimnáziumi tanár,
szakfelügyelı szervezésében, felnıttek és diákok jelenlétében, népesebb társaságban mászták a hegyeket, ismerkedtek annak páratlan növényvilágával. A
tátrai utak idıpontjai az alábbiak: 1980. VI. 13. – VI. 16.; 1981. VI. 27. – VII.
04.; 1981. VIII. 22. – VIII. 27. (egyéni túra a családdal együtt); 1982. VI. 30.
– VII. 09.; 1983. VII. 06. – VII. 15.; 1984. VI. 04. – VI. 13.; 1986. VII. 14. –
VII. 22. 1988-tól a felejthetetlenül szép magashegységi túrákat a Magas Tátra
mellett az Alpokban folytatták, amelynek az ötlete Andrássy Pétertıl eredt.
A tátrai élmények, az ott vezetett terepi napló, a begyőjtött növények arra
sarkallták Csapody Istvánt, hogy a magashegységi növényvilág ismeretét másokkal is megossza. Így született meg – a sokáig kéziratban heverı – Kis
Tátrai Flóra, amelyet a szerzı születésének 80. évfordulóján, munkássága és
felejthetetlen emberi alakja elıtti tiszteletünk jeléül adunk most közre.
Kiadatlanul hever viszont még egy másik tátrai kézirat is (Magas Tátra – Bélai-havasok. A hegyek növényei.), ezt Andrássy Péter és Csapody István közösen állította össze. Céljuk egy olyan képekkel illlusztrált könyv megjelentetése volt, amely a természetföldrajzi ismertetésen, a fontosabb túraútvonalak
leírásán túl bemutatja a jellemzı tátrai növényfajokat színes fényképfelvételek kíséretében. Az írógéppel írt 220 oldalas kéziratot a Tátrai Nemzeti Park
(TANAP) botanikusa, Anna Šoltésová lektorálta, amelyhez összegyőjtöttek
167 darab (7 hazai és 3 szlovákiai szerzıtıl származó) kiváló minıségő diafelvételt is. Két kiadó is visszalépett azzal, hogy a kötet megjelentetése nem
gazdaságos. (Érdekességképpen megemlítendı, hogy a TANAP is átvett
volna ezer példányt.) Csak abban bízhatunk, hogy az értékek nem vesznek el,
s akad a jövıben olyan kiadó, amely közreadja ezt a sokak számára haszonnal forgatható ismeretterjesztı mővet.

Bartha Dénes
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I . Pa r s g e n e r a l i s
Flora phanerogama regionis altitudinis montium

I . Ál t a l á n o s r é s z
A magassági övek virágos (és edényes virágtalan) növényei

A Magas Tátrában – más magashegységekhez hasonlóan – a növényzeti
övek magassági elkülönülése jól nyomon követhetı. (V. ö.: GYÖRFFY I.: A
Magas Tátra növényvilága, 1914, p. 23. táblázatát).
1. Legalul (1250 m-ig) a bükkösök és elegyes erdık (Aconiti–Fagetum,
Abieti–Fagetum) foglalnak helyet. Ezek állományalkotó fı fafaja a bükk
(Fagus sylvatica), amelyhez alacsonyabb völgyekben a gyertyán (Carpinus betulus), a mezei juhar (Acer campestre) és a hamvas éger (Alnus
incana); magasabb helyeken a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), a madárberkenye (Sorbus aucuparia) és a jegenyefenyı (Abies alba) társul.
Általában ezek az erdık a Magas Tátrában alárendelt szerepet játszanak,
leginkább a Bélai Tátra északi oldalán lépnek fel, szép megjelenésük jól
tanulmányozható Matlárházán, Tátrakotlinán [az onnan a Zöld-tóhoz vezetı utak mentén (ahol a cserje- és aljnövényzet a lombkoronaszinttıl
függetlenül is az elegyes lomberdıkrıl árulkodik) Querco–Fagetea, ill.
Fagetalis elemek]. Itt ugyanis lépten-nyomon a következı fajokba botlani:
(cserjeszintben): fürtös vagy vörös bodza (Sambucus racemosa), farkasboroszlán (Daphne mezereum), fekete és ükörke lonc (Lonicera nigra, L.
xylosteum), sziléziai főz (Salix silesiaca), havasi ribiszke (Ribes alpinum);
(gyepszintben): erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), szálkás pajzsika
(Dryopteris carthusiana, korábban D. spinulosa), széles pajzsika (Dryopteris austriaca = D. lanceolato-cristata, ma D. dilatata), hölgyharaszt
(Athyrium filix-femina), buglyos páfrány (Phegopteris polypodioides, ma
Ph. connectilis), közönséges tölgyespáfrány (Dryopteris disjuncta, ma
Gymnocarpium dryopteris), hegyi pajzsika (Lastrea limbosperma, ma
Oreopteris limbosperma), zilált kásafő (Milium effusum), hegyi csenkesz
(Festuca drymeia), bükksás (Carex sylvatica), ujjas sás (Carex digitata),
deres sás (C. glauca, ma C. flacca), békabogyó (Actaea spicata), bogláros
és berki szellırózsa (Anemone ranunculodies, A. nemorosa), változó és
gyapjas boglárka (Ranunculus auricomus, R. lanuginosus), kapotnyak
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(Asarum europaeum), erdei tündérfürt (Aruncus sylvester), erdei füzike
(Epilobium montanum), erdei nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere),
erdei foszlár (Cardamine impatiens), berki zápóca vagy völgycsillag
(Astrantia major), európai gombernyı (Sanicula europaea), szırös baraboly (Chaerophyllum hirsutum, patakparton), osztrák borzamag (Pleurospermum austriacum), podagrafő (Aegopodium podagraria, patakparton),
medvetalp (Heracleum sphondylium és ssp. stenophyllum), szagos müge
(Asperula odorata, ma Galium odoratum). erdei galaj (Galium schultesii),
bodzalevelő macskagyökér (Valeriana sambucifolia), fodros és nehézszagú gólyaorr (Geranium phaeum, G. robertianum), évelı szélfő (Mercurialis perennis), erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), fecsketárnics
(Gentiana asclepiadea), gumós nadálytı (Symphytum tuberosum ssp.
nodosum), pettyegetett tüdıfő (Pulmonaria officinalis), nagyvirágú méhfő
(tévesen Melittis melissophyllum, ma M. grandiflora, ill. M. carpatica),
szırös kenderkefő (Galeopsis grandiflora, ma G. speciosa), sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon, ma Galeobdolon luteum), enyves zsálya
(Salvia glutinosa), nadragulya (Atropa belladonna), görcsös görvélyfő
(Scrophularia nodosa), odvas és ujjas keltike (Corydalis cava, C. solida a
tavaszi aszpektusban), ikrás, bókoló és hagymás fogasír (Dentaria
glandulosa, D. enneaphyllos, D. bulbifera, csak tavasszal), erdei ibolya
(Viola sylvestris, ma V. reichenbachiana), borzas orbáncfő (Hypericum
hirsutum), erdei varjúköröm (Phyteuma spicatum), fehér acsalapu
(Petasites albus), berki aggófő (Senecio nemorensis ssp. fuchsii), enyves
aszat (Cirsium erisithales), erdei kákicsvirág (Cicerbita muralis, ma
Mycelis muralis), nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), erdei hölgymál
(Hieracium murorum = H. sylvaticum), olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea), fehér zászpa (Veratrum album), kétlevelő árnyékvirág (májusvirág)
(Majanthemum bifolium), pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), farkasszılı (Paris quadrifolia), madárfészekkosbor (Neottia
nidus-avis). Kotlinán bükkösben boldogasszony papucsa (Cypripedium
calceolus), és avarvirág (Goodyera repens) is nı; GYÖRFFY I. a korallgyökeret (Coralliorhiza trifida) és a bajuszvirágot (Epipogium aphyllum)
is említi.
2. A lucfenyı-régió (1250-tól 1560 m-ig), s általában az Északi-Kárpátok
legfontosabb fafaja a lucfenyı (Picea excelsa, ma Picea abies), amely
kivételesen jegenyefenyıvel elegyes állományokat (Abieti–Piceetum) is
alkot, és Dobsina, Gölnicbánya, Kassa, Rozsnyó vidékén 4-500 m-ig is
lenyúlik, ill. kivételesen 2000 méterig is felhatol (pl. a Kondrackanyeregnél). A lucnak különösen a keskenykúpos, rövidágú alakja [var.
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alpestris f. carpatica, ill. alfaja (ssp. carpatica)] jellemzı. Legtöbbször a
vörösfenyı (Larix europaeus = L. decidua, ill. L. d. ssp. carpatica), szórványosan az erdeifenyı (Pinus sylvetris) jelenik meg vele. Az acidofil,
rendszerint elegyetlen lucosban lombfák közül mindössze és szálanként
csak a bibircses vagy fehér nyír (Betula pendula = B. alba = B. verrucosa), a kárpáti nyír (Betula pubescens ssp. carpatica), a madárberkenye
(Sorbus aucuparia és S. a. var. glabrata), ritkábban a lisztes berkenye
(Sorbus aria) és a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) elegyedik. A hegyi
juhar és a madárberkenye a két legmagasabban a tengerszint fölé emelkedı, még a törpefenyı öve fölött is gyökeret verı lombfajunk. A lucos
(Abieti–Piceetum) típusai közül említésre érdemesek: a.) a madársóskás
lucos (Abieti–Piceetum oxalidetosum acetosellae silicicolum = Piceetum
normale silicolum); b.) az áfonyás lucos (Abieti–Piceetum vaccinietosum
myrtilli; PAWŁOWSKI–SOKOŁOWSKI–WALLISCH-nál és SZAFER KULCZYŃSKI-nél Piceetum myrtilletosum), KRAJINA-nál (1933) még Vaccinietum
myrtilli tatricum piceetosum abietis, valamennyi megadott név! c.) siskanádas lucos. [Abieti–Piceetum vaccinio–calamagrostidetosum villosae,
KRAJINA-nál (1933) még Vaccinio–Calamagrostidetum villosae piceetosum abietis]. A lucfenyves övben felfelé haladva elıször a lucok törpülni, majd ritkulni kezdenek, fogy a termıtalaj, kövesebb, ill. sziklásabb
lesz a táj, méretesebb szikladarabokon járunk. Elıször csak itt-ott, majd
kisebb csoportokban feltőnik tompán kúp alakú, tömött, haragoszöld koronájával a cirbolyafenyı (Pinus cembra). Havasifenyınek is szokták
hívni, mert a törpefenyı övéig is eljut, egykor jelentısebb kiterjedéső
vörösfenyıelegyes állományokat (Laricio–Pinetum cembrae) alkotott.
Értékes fája miatt mindenütt megtizedelıdött; terjedését magjának fogyaszthatósága (madarak) is akadályozza. Legszebb foltjai a Menguszfalvi- és a Furkota-völgyben, a Bélai- és a Javorinai Mészhavasokban,
továbbá a Liptói Tátrában Rohácsnál vannak. A tiszafa (Taxus baccata)
még ritkább. A lucfenyves öv cserjeszintjében a következı cserje- és félcserje-fajokat találni: közönséges boróka (Juniperus communis), tüskenélküli vagy havasi rózsa (Rosa pendulina), málna (Rubus idaeus), sziléziai és kecskefőz (Salix silesiaca, S. caprea), fürtös bodza (Sambucus
racemosa), fekete és vörös áfonya (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea),
csarab (Calluna vulgaris). Jellemzı és gyakori lágyszárú növényfajok: a
berki és az erdei perjeszittyó (Luzula albida = L. nemorosa, ma L.
luzuloides és Luzula sylvatica), erdei sédbúza (Deschampsia flexuosa, ma
Avenella flexuosa), erdei nádtippan (Calamagrostis arundinacea), erdei
madársóska (Oxalis acetosella), réti és erdei csormolya (Melampyrum
pratense, M. sylvaticum), erdei és közönséges hölgymál (Hieracium
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sylvaticum, H. vulgatum = H. lachenalii), kereklevelő csengettyőke
(Campanula rotundifolia), bérci mirigylapu (Homogyne alpina), ritkán az
egyvirágú körtike (Pyrola uniflora, ma Moneses uniflora). Az Abieti–
Piceetum luzuletosum sylvatici és vaccinietosum típusokban fentieken
kívül vágásokban, tisztásokon tömeges még a derécefő (Epilobium =
Chamaenerion angustifolium), a berki aggófő (Senecio nemorensis ssp.
fuchsii), magaskórós patakparton (altherbosum) a hegyi gólyahír (Caltha
laeta), fehér, orvosi és kárpáti acsalapu (Petasites albus, P. officinalis =
P. hybridus, P. kablikianus), borzas baraboly (Chaerophyllum hirsutum),
havasi turbolya (Anthriscus nitida), lila borkóró (Thalictrum aquilegifolium), hófehér aszat (Cirsium heterophyllum), álarcos bogáncs (Carduus
personata), hegyi vagy osztrák zergevirág (Doronicum austriacum), hármaslevelő macskagyökér (Valeriana tripteris). A lucosokban gyakran
fellépnek a lucos öv alatt és felett elhelyezkedı régiók növényei is, így a
patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius), a havasi kákicsvirág (Cicerbita alpina = Mulgedium alpinum), a bérclapu (Adenostyles alliariae),
a fehér zászpa (Veratrum album), illetıleg a kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica), a sugárkankalin (Primula elatior), a fehér bibircsvirág
(Leucorchis albida = Gymnadenia alba), stb. Mohák közül a Polytrichum
attenuatum, P. commune, P. gracile, P. juniperinum, Dicranum scoparium, Dicranella heteromalla, Pleurozium (Entodon) schreberi, Rhytidiadelphus triqueter, R. squarrosus, Hylocomium splendesn (H. rivulare) és
Mnium affine szembetőnık (saját megfigyelés); az irodalom még a következı fajokat említi (GYÖRFFY I., KRAJINA): Brachythecium starkei var.
explanatum, B. rivulare, Plagiothecium denticulatum, Plagiochila asplenioides, Ptilium ciliare, Blepharostoma trichophyllum, Drepanocladus
uncinatus. Zuzmók közül a Cetraria islandica, C. gracilis var. elongata
említendık. A lucosok övében, erdıvel nem borított helyeken, különleges
ökológiai viszonyok között fellápokat, másutt hegyi réteket, tisztásokat
találunk. A mai Magas Tátrában felláp már nem sok helyen akad, nevezetesebb a Bory-láp a Javorina és Podspady között, a Furkota-völgy és a
Handel-völgy között (Kandbach mellett); a Késmárki Zöld-tó vidékén;
Ótátrafüred fölött (és egykor a Csorba-tónál is). Társulásait (Sphagnetum
cuspidati tatricum, Eriophoretum vaginati tatricum és Caricetum fuscae)
tızegmohafajok (Sphagnum cuspidatum, Sph. recurvum, Sph. symbrifolium, Sph. acutifolium stb.) jellemzik. A magasabbrendő növényvilágot
a kúszó főz (Salix repens), a tızegrozmaring (Andromeda polifolia), a
molyőzı (Ledum palustre, kizárólag a Bory-lápon) és a tızegáfonya
(Vaccinium oxycoccos, régebben Oxycoccos vulgaris, O. quadripetala), a
kereklevelő harmatfő (Drosera rotundifolia), a lisztes kankalin (Primula
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farinosa), a jogarkakascímer (Pedicularis sceptrum-carolinum), a hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum) és a mocsári álszittyó (Scheuchzeria palustris) képviselik. A hegyi rétek a szırfőgyepek (Nardion
strictae) változatos csoportjába tartoznak. Ezeken tél végén a kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), májusban a füles kosbor (Orchis mascula ssp.
signifera), a kétlevelő sarkvirág (Platanthera bifolia), a foltos ujjaskosbor
(Dactylorhiza maculata), nyáron a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), a rezes és a villás hölgymál (Hieracium aurantiacum. H.
villosum) feltőnıek.
3. Ahol a lucosok eltörpülı, összefüggı állománya felszakadozik, a cirbolyafenyı elszórt foltjai mellett elıször csak szálanként, majd csoportosan,
végül egyeduralkodóan átveszi a szerepet a heverıszárú, alacsonynövéső,
bokortermető, s ezért henyefenyınek is nevezett törpefenyı; itt kezdıdik
a törpefenyes-öv (átl. 1450–1800 m, ritkán 1960 m-ig). Ezt egyes szerzık (pl. B. KOTULA) még egy alsóbb és egy felsıbb régióra osztják (v. ö.
GYÖRFFY I.). A zónának szinte egyetlen állományalkotója a törpefenyı
(Pinus mugo, régen P. montana, RANDUSKA-nál Pinus pumilio ssp.
mugo), ill. ennek teljesen eltörpült alfaja (1800–1960 m között), a Pinus
mugo ssp. rostrata, amelyhez csak a törpe boróka (Juniperus nana, ma
Juniperus sibirica) csatlakozik. Érzékletes leírását adja e formációnak
GYÖRFFY ISTVÁN, aki ezt írja (1914, p. 28.): „Szinte áthatolhatatlan sőrő
kuszadékot szokott képezni, keresztezni még csak istenes dolog, mert ha
gyakorlatunk van benne, rálépünk a vastagabb ágakra s himbálódzva haladunk tovább rajta, de amikor aztán kicsúszik lábunk, jó idıbe telik, míg
ismét talpra állhatunk, erınket azonban hamar megeszi ez az egyensúlyozó gyakorlat; felfelé menni jónövéső törpefenyı közt szinte lehetetlen,
fáradságos és pokoli munka”. A törpefenyı-öv alhavasi táj. Társulása a
Pinetum mugi (amelynek meghaladott nevei KRAJINA-nál a P. mugi
tatrense lichenoso–muscosum, ill. Myrtilleto–Calamagrostidetum villosae
pinetosum mughi, és a Vaccinietum myrtilli tatricum pinetosum mughi).
Benne a magasabb havasi régió sziklalakó növényei közül elıhírnökként
megjelenik a hamvas áfonya (Vaccinium uliginosum), a havasi aranyveszszı (Solidago virgaurea ssp. alpestris = S. alpestris, ma S. virgaurea ssp.
minuta), a havasi zászpa (Veratrum album ssp. lobelianum), a hegyi
ciklász (Geum montanum, ma Sieversia montana), a sokalakú harangvirág
(Campanula polymorpha), a mámorka vagy varjúbogyó (Empetrum
nigrum és var. loiseleuriformis, ma E. hermaphroditum) és a pettyes tárnics (Gentiana punctata). Különösen gazdag az alhavasi patakmente lapp
főzzel (Salix lapponum), a madárberkenye alhavasi változatával (Sorbus
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aucuparia var. alpestris), szirti pöszmétével/egressel (Ribes petraeum) és
kárpáti nyírrel (Betula pubescens ssp. carpatica); a magaskórós lágyszárú
fajok közül a havasi kákicsvirággal (Mulgedium alpinum), erdei gólyaorral (Geranium sylvaticum), piros mécsvirággal (Melandrium rubrum),
havasi bérclapuval (Adenostyles alliariae, régi nevén A. albifrons),
alhavasi aggófüvel (Senecio subalpinus), hegyi zergevirággal (Doronicum
austriacum), havasi palástfővel (Alchemilla alpestris, korábban A. glabra
ssp. alpestris), hegyi palástfővel (Alchemilla glaucescens, korábban A.
hybrida), lila borkóróval (Thalictrum aquilegifolium), erıteljes sisakvirággal (Aconitum firmum, korábban A. callibotryon, A. tatrae), nyúlánk és
hegyesszirmú sarkantyúvirággal (Delphinium elatum = D. intermedium és
C. oxysepalum, ritkák), orvosi angyalgyökérrel (Angelica archangelica),
havasi medvegyökérrel (Meum mutellinum = Mutellina purpurea, ma
Ligusticum mutellina), sárgás medvetalppal (Heracleum sphondylium ssp.
flavescens = H. sibiricum), kárpáti kakastaréjjal (Pedicularis carpatica,
ma P. hacquetii, ritka), nyelvcsappal (Streptopus amplexifolius, igen ritka); az alacsonyabb termető lágyszárú fajok közül itt élnek a havasi lórom-fajok (Rumex alpinus, R. arifolius), a keserő foszlár vagy kakukktorma (Cardamine amara var. opizii), a lúdhúrképő és a havasi füzike
(Epilobium alsinifolium, E. alpestre = E. trigonium), a négyosztatú sugármag (Heliosperma quadrifolia, ma H. quadridentata). Mohák közül
ugyanazon fajok említendık, mint a lucos-övnél, patakok kövein, vízben
Fontinalis antipyretica, Calliergon, Drepanocladus, Scapania undulata
élnek.
4. A törpefenyves elmaradozó foltjai fölött, átlagosan 1800–2300 m között a sziklagyepek (Caricetalia curvulae) fátlan havasi tája a legszebb,
legjellemzıbb havasi növényfajok otthona. Fıbb társulásai: a nyúlfarkfüves sziklagyep (Oreochloetum distichaes, régi nevén Seslerietum
distichae vagy Distichetum), a tippanos szittyós (Agrostio rupestris–
Juncetum trifidii) és a tarka csenkeszes gyep (Festucetum versicoloris).
(Ezen társulásoknak értelmetlenül sok változatát különíti el KRAJINA
(1933), jórészük ma már meghaladott, nem önálló társulás, pl. Silenetum
acaulis). Ebben az övben fás növény csak hírmondóként veti meg lábát, a
gránitsziklákon a kárpáti vagy csorba főzt (Salix retusa ssp. kitaibeliana)
és a főnemő főzt (Salix herbacea), mészkövön inkább a recéslevelő füzet
(Salix reticulata) és a prémes füzet (S. jacquinii = S. alpina) találjuk. Határozottan el kell különítenünk itt alapkızet szerint szilikátlakó és mészlakó fajokat. A szilikát (gránit) sziklákat lakó fajok általános elterjedésőek, a Bélai Tátra kivételével a havasi övben mindenütt megtalálhatók.

11

Legszebbek: a havasi kökörcsin (Pulsatilla alba, nem P. alpestris !), a
nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora), az aranyos és borzas
pimpó (Potentilla aurea, P. crantzii), a havasi kövirózsa (Sempervivum
montanum), a pillás kıtörıfő (Saxifraga aizoides), a mohaképő kıtörıfő
(S. bryoides), az átelleneslevelő kıtörıfő (S. oppositifolia), a pézsmaillatú
kıtörıfő (S. moschata), a baltavirág (Hedysarum obscurum, ma H.
hedysaroides), a pettyes tárnics (Gentiana punctata), a kantusfő (Bartsia
alpina), az örvös, a sárga és a kárpáti kakastaréj (Pedicularis verticillata,
P. oederi, P. hacquetii), a havasi mák (Papaver burseri), a havasi harangvirág (Campanula alpina), a havasi vagy Clusius-zergevirág (Doronicum
clusii, régebben D. stiriacum, D. villosum, Aronicum clusii), a svájci véreslapu (Hypochoeris uniflora, régen Achynophorus uniflorus), a sárga és
a tátrai ibolya (Viola biflora, V. sudetica), a Kitaibel-kıhúr (Minuartia
laricifolia ssp. kitaibelii), a törpe habszegfő (Silene acaulis), a törpe kankalin (Primula minima), a kigyógyökerő és a fiadzó keserőfő (Polygonum
bistorta, P. viviparum), a lojdia (Lloydia serotina). További szilikátlakó
havasi (alhavasi) fajok: györgyfő (Huperzia selago, régen Lycopodium
selago), hegyi és havasi boglárka (Ranunculus montanus és R. alpestris),
hegyi ciklász (Sieversia montana), kúszó ciklász (S. reptans), illatosgyökerő varjúháj (Rhodiola rosea, régen Sedum roseum ssp. scopolii),
havasi varjúháj (Sedum alpestre), déli csődfő (Astragalus australis), felemáslevelő galaj (Galium anisophyllum), havasi kakukkfő (Thymus
alpestris), havasi veronika (Veronica alpina), havasi kakascímer
(Rhinanthus pulcher), bókoló kövifoszlár (Cardaminopsis neglecta, korábban Arabis neglecta), havasi és szudéta ikravirág (Arabis alpina, A.
sudetica), sokalakú harangvirág (Campanula polymorpha), szudéta cickafark (Achillea sudetica = A. millefolium ssp. sudetica), kárpáti és krajnai
aggófő (Senecio carpaticus, S. carniolicus), tátrai oroszlánfog (Leontodon
pseudotaraxacii), sötétedı pitypang (Taraxacum nigricans), nagyfészkő
zörgıfő (Crepis conyzifolia), a hölgymálok közül a szepesi hölgymál
(Hieracium alpicola ssp. ullepitschii), havasi hölgymál (H. alpinum), a
rohácsi hölgymál (H. rohacsense), a feketélı hölgymál (H. atratum), a
változó hölgymál (H. fritzei), a kárpáti hölgymál (H. carpaticum) és a
nyúlárnyéklevelő hölgymál (H. prenanthoides ssp. bupleurifolium, ma H.
bupleurifolium), továbbá: havasi szürkebogáncs (Saussurea alpina ssp.
macrophylla), hárombibés madárhúr (Cerastium trigynum), kárpáti madárhúr (Cerastium arvense ssp. glandulosum, régebben C. glandulosum,
C. lerchenfeldianum), gyengéd sugármag (Heliosperma quadridentata,
régen H. quadrifida), tompalevelő gombafő (Androsace obtusifolia); a
főnemőek közül: a havasi csenkesz (Festuca supina, ma F. sudetica), a
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havasi és laza perje (Poa alpina és P. laxa), a havasi bibikra (Oreochloa
disticha, régen Avenastrum versicolor), a havasi komócsin (Phleum
alpinum), a bérci tippan (Agrostis rupestris, mint társulásalkotó), a feketés, a görbe és az örökzöld sás (Carex atrata, C. curvula, C. sempervirens), havasi szittyó (Juncus trifidus), a bérci vagy barna perjeszittyó
(Luzula alpino-pilosa, régebben L. spadicea) és a szudéta perjeszittyó (L.
sudetica). Ebben a magassági övben GYÖRFFY I. (1914) szerint a következı mohafajok jellemzık: Bucegia romana, Gymnomitrum-fajok, Anoectangium-fajok, Amphidium-fajok, Pottia latifolia, Plagiobryum demissum,
Aulacomnium turgidum, grániton. A mészkısziklák legfeltőnıbb virágos
növényfajai (beleértve az edényes virágtalan fajokat is) – fıleg a Bélai
Tátra lezárt területein – a következık: zöld fodorka (Asplenium viride),
mészlakó és gyilkos boglárka (Ranunculus oreophillus = R. horaschuchii
és R. thora), magcsákó (Dryas octopetala), sötétedı varjúháj (Sedum
atratum), fehér varjúháj (Sedum album), indás kövirózsa (Jovibarba
sobolifera, korábban Sempervivum soboliferum), deres, tartós és buglyos
kıtörıfő (Saxifraga caesia, S. perdurans = S. wahlenbergii, S. aizoon = S.
adscendens), havasi csődfő (Astragalus alpinum), kárpáti csajkavirág
(Oxytropis carpaticus = O. montanus ssp. carpaticus), tátrai csajkavirág
(O. campestris ssp. tatrae), kárpáti len (Linum extraaxillare), tavaszi tárnics (Gentiana verna, legújabban Hippion vernum), havasi és gúlás tárnics (Gentiana nivalis = Hippion nivale, Gentiana axillaris), pompás tárnics (Gentiana clussi), havasi nefelejcs (Myosotis alpestris), kárpáti kakukkfő (Thymus carpaticus), cserjésedı veronika (Veronica fruticans),
salzburgi szemvidító (Euphrasia salisburgensis), korongpár (Biscutella
laevigata), kárpáti daravirág (Draba aizoides ssp. zmudae = D. carpatica), molyhos daravirág (D. tomentosa), Kerner-tarsóka (Kernera
saxatilis), havasi napvirág (Helianthemum oelandicum ssp. alpestre), kereklevelő buvákfő (Bupleurum ranunculoides ssp. burserianum), törpe
harangvirág (Campanula cochlearifolia = C. pusilla), kárpáti harangvirág
(C. carpatica), gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), havasi ıszirózsa (Aster alpinus), havasalji ıszirózsa (Aster bellidiastrum, elıbb
Bellidiastrum michelii), törpe vagy gyapjasfejő küllırojt (Erigeron
hungaricus, korábban E. nanus), sziklai üröm (Artemisia petrosa), kárpáti
macskatalp (Antennaria carpati, WAHLENBERGnél még Gnaphalium
carpaticum), havasi margitvirág (Chrysanthemum alpinum), vadászfő
(Callianthemum coriandrifolium), fejecses aggófő (Senecio capitatus),
kárpáti zörgıfő (Crepis jacquinii), bojtos v. villás hölgymál (Hieracium
villosum), havasi gyopár (Leontopodium alpinum), tátrai imola
(Centaurea alpestris = C. scabiosa ssp. alpestris), gyapjas madárhúr
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(Cerastium alpinum ssp. lanatum), fényes és tátrai szegfő (Dianthus
nitidus és D. hungaricus, korábban D. praecox = ? D. tatrae), kúszó fátyolvirág (Gypsophilla repens), hosszúvirágú kankalin (Primula halleri =
P. longiflora), tejfehér gombafő (Androsace lactea), pilláslevelő gombafő
(A. chamaejasme), vörösbarna nıszıfő (Epipactis atrorubens, régebben
E. rubiginosa), pázsitliliom (Tofieldia calyculata). A főnemüek közül
fontosak: a tarka, a kárpáti és a tátrai csenkesz (Festuca versicolor, F.
carpatica, F. tatrae), a havasi aranyzab (Trisetum alpestre), a merev sás
(Carex firma) és a háromgumós szittyó (Juncus triglumis). Mészkövön,
ebben a magassági övben mohák közül az irodalom a következı jellemzı
fajokat említi: Blepharostoma trichophyllum, Diplophyllum albicans,
Polytrichum alpinum, P. piliferum. Gyakoriak: Anthelia juratzkana,
Chrysohypnum stellatum, Diplophyllum taxifolium, Grimmia incurva,
Gymnomitrium concinnatum, Gymnostonum sp., Dicranum falcatum,
Drepanocladus uncinata, Hymenostylium, Rhacomitrum hypnoides,
Rhytidium rugosum.
5. „A Magas Tátrának a havasi táj felett kiemelkedı néhány legmagasabb
csúcsa az árnyékos hómezık mellett” – írja JÁVORKA SÁNDOR (1958, p.
144.) – „a legfeljebb zuzmóval, moszattal fedett, csupasz, törpecserjék
nélküli sziklák szubnivális táját jelenti (2300 m-ig).” Ez az a régió,
amelynek jórészét állandó hó borítja, különösen északi kitettségő vápákban, sziklahasadékokban és a tengerszemekbe lenyúló völgyekben, nyomokban még nyáron is. Virágos növényfaj csak egész elvétve fordul itt
elı; találóan nevezi ezek együttesét GYÖRFFY ISTVÁN (1914, p. 31.) „olvadó hóléformációnak”, a hómezık közelében, ahol a hideg hólétıl át van
itatva a törmelék, vagy ahol az a sziklán lefolyik. Itt a kárpáti harangrojt
(vagy harangrongy: Soldanella carpatica), a magyar harangrojt (S.
hungarica ssp. major), a fagyos tárnics (Gentiana frigida), a gleccserboglárka (Ranunculus glacialis), az egészen ritka törpe boglárka (R.
pygmaeus), a gleccserszegfő (Dianthus glacialis), csak mész alapkızeten
a fagyos(kodó) tárnics (Gentiana nivalis = Hippion nivale) és a savaska
(Oxyria digina) a legjellemzıbbek. Említettek közül alulról felhúzódik
még a Silene acaulis, Cardaminopsis neglecta, Primula minima, Myosotis
alpestris, Saxifraga carpatica, stb. Mohák közül GYÖRFFY I. ebbıl a régióból a következı fajokat közli: Anthelis juratzkana, Andreaea nivalis,
Grimmia mollis, Marsupella emarginata, M. pearsonii, Pleuroclada
albescens, P. a. ssp. islandica. (Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes régióra jellemzı növényfajok igen sokszor az alacsonyabb, de fıként a felsıbb régiókban is megjelennek!)
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I I . Pa r s s p e c i a l i s
Excursionen (1980–1983)

I I . Ré s z l e t e s r é s z
Kirándulások (1980–1983)

1. Kriván (2494 m)
A Magas Tátra legnyugatibb és legjellegzetesebb, elszigetelt csúcsa, a
mely a Tátra masszívumával a Spara-hágón keresztül érintkezik, s amelyet a liptóiak sokáig a Magas Tátra legmagasabb csúcsának tartottak.
Akár keletrıl, a Csorba-tó felıl, a Mlynica-völgy vagy a Furkota-völgy
oldaláról, akár a nyugatra elterülı Liptói-havasok felıl tekintünk rá, félrecsúszott kúphoz hasonló teteje igen jellegzetes. Elsı megmászója az iglói
CZIRBESZ JÓNÁS ANDRÁS orvos volt (1772. aug. 3.), de megmászta 1880.
aug. 4-én FRIGYES ÁGOST szász király is, akinek látogatását egykor emlékmő is jelölte. A Kriván késıbb a szlovákok nemzeti jelképévé vált; a
II. világháború alatt a partizán ellenállás egyik góca volt.
A csúcs gyakorlatilag két útvonalon érhetı el: Az egyik a Csorba-tónál
kezdıdı, piros jelzéső turistaúton a Hármas-forrásig (Tri študnicky, ma
Čhata kpt. Rašu; 1180 m), majd tovább a zöld jelzésen a csúcsig halad.
Ennek az útnak a nyomvonala az 1575 m magas Grunik alatt megy el, s
az egykori (1773) aranybányák felhagyott üregeibıl mormoták füttye hallatszik. Kezdete a Hármas-forrás felett meredek szerpentin, késıbb
lankássabbá válik és változatos, a Grunik és a Kopa között szép, a csúcs
elıtti utolsó óra kietlen és nehéz. – A másik megközelítés ugyancsak a
Csorba-tótól indul ki és a Fehér Vág, ill. a Jamski-tónál (Jamské pleso)
végig a kék jelzésen halad (Handel-völgy), azután a Pavlova gerinc következik, ahonnan belátni a kriváni Zöld-tóhoz. Ez az út sivárabb, érdektelenebb, nehezebb, végig a gerincéleken kúszik a cél felé.
a.) Elsı változat (1980. VI. 28.): A Čhata Rašu-tól indulólag összefüggı
lucos övben (Abieti–Piceetum) fürtös bodza (Sambucus racemosa), hegyi
palástfő (Alchemilla monticola), réti gólyaorr (Geranium pratense), fodros gólyaorr (G. phaeum), borzas baraboly (Chaerophyllum hirsutum),
havasi bérclapu (Adenostyles alliariae), havasi kákicsvirág (Mulgedium
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alpinum), hegyi zergevirág (Doronicum austriacum), fecsketárnics
(Gentiana asclepiadea), platánlevelő vagy patyolatboglárka (Ranunculus
platanifolius, régebben R. aconitifolius), pávafark salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), hölgyharaszt
(Athyrium filix-femina), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana ssp.
carthusiana, korábban D. spinulosum ssp. spinulosum), széles pajzsika
(D. dilatata, korábban D. lanceolato-cristata), tölgyespáfrány (Gymnocarpion dryopteris, korábban D. disjuncta), az acidofilok közül: derécefő
(Chamaenerion = Chamaenerion /Epilobium/ angustifolium), berki aggófő (Senecio nemorensis ssp. fuchsii), erdei perjeszittyó (Luzula sylvatica),
berki vagy fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides, régen L. nemorosa = L.
albida), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), erdei madársóska (Oxalis
acetosella), havasi mirigylapu (Homogyne alpina) fordulnak elı nagyobb
tömegben.
A szerpentin-út felett, lassan kiérve az összefüggı lucosból (az utolsó
elegyetlen lucfolt elıtt) szép hegyi rét. Ezen szúnyoglábú bibircsvirág
(Gymnadenia conopsea), rozsdás hölgymál (H. villosum), margitvirág
(Leucanthemum vulgare, korábban Chrysanthemum leucanthemum), fehérkosbor (Leucorchis albida), fodros gólyaorr (Geranium phaeum), kúszó pimpó (Potentilla reptans), gumós boglárka (Ranunculus bulbosus),
szırfő (Nardus stricta), stb.
A törpefenyı-övben: törpefenyı (Pinus mugo), cirbolyafenyı (P. cembra), törpe boróka (Juniperus sibirica = J. nana), hamvas áfonya
(Vaccinium uliginosum), madárberkenye (Sorbus aucuparia), hegyi
ciklász (Sieversia montana), aranyvesszı (Solidago virgaurea) és havasi
aranyvesszı (S. alpestris), fehér zászpa (Veratrum album). A havasi sziklagyepben pettyes tárnics (Gentiana punctata), fehér kökörcsin (Pulsatilla
alba, nem P. alpestris !), havasi harangvirág (Campanula alpina), aranypimpó (Potentilla aurea), havasi ecsetpázsit (Alopecurus alpestris), havasi csenkesz (Festuca sudetica), havasi perje (Poa alpina), feketés sás
(Carex atrata), szívós sás (C. firma, egyébként inkább mészkısziklákon),
tarka nyúlfarkfő (Sesleria varia), bérci perjeszittyó (Luzula spadicea),
kántusfő vagy barcsfő (Bartsia alpina), örvös kakastaréj (Pedicularis
verticillata), havasi kakastaréj (P. oederi), kígyógyökerő keserőfő (Polygonum bistorta), havasi v. Clusius-zergevirág (Doronicum clusii !), hegyi
kövirózsa (Sempervivum montanum), illatosgyökerő varjúháj (Rhodiola
rosea = Sedum roseum ssp. scopolii), havasi aranyvirág (Chrysanthemum
alpinum), svájci véreslapu (Hypochoeris uniflora = Achyrophorus
uniflorus), nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora), györgyfő
(Huperzia selago), fehérkosbor (Chamaeorchis alpina, régebben Gymna-
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denia alba), kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica), törpe habszegfő
(Silene acaulis).
A Kriván-völgy feletti forrással szembenfekvı hegyoldalon, a Kopa
(1767 m) nyugati lejtıin zergékkel találkozhatni. Innen felfelé már csak
sziklagörgeteg. A csúcsról pompás kilátás nyílik keletre a Krátka (2370
m), az Osztra (2349 m) és a Szoliszkó (2404 m) csúcsok irányában a Magas Tátra fı vonulatára, ellenkezı irányban a Nyugati- v. Liptói-Tátra (ill.
Magura) felsı részére, D-felé az Alacsony Tátrára. A meredek sziklafalon
átpillantva É-i irányba (Nefcerka-völgy, Linnaea borealis-szal!), vadregényes, nehezen hozzáférhetı völgy húzódik. A Krivánt innen elıször
1906-ban mászták meg, az út egy kolosszális szurdok-völgyben halad.
Nehézsége miatt nem is jelzett turistaút. Kizárólag a Kriván csúcsán él a
gesztenyebarna szittyó (Juncus castaneus, JÁVORKA, 1925.)
Visszafelé, a Hármasforrástól Podbanské és a Csorba-tó közötti ún. „Szabadság-út” rézsőjében tömegesen nı a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), a kereklevelő körtike (Pyrola rotundifolia) és a törpe
árvácska (Viola kitaibeliana = V. tricolor ssp. minima).
b.) Második változat (1982. VII. 6.): A kék jelzéső turistaút eleinte a
fenyves-övben, nádtippanos lucosban (Piceetum calamagrostidetosum
arundinaceae) halad. Itt az erdei és fodros gólyaorr (Geranium sylvaticum
és G. phaeum), a patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius), a farkasölı
sisakvirág (Aconitum lycoctonum ssp. vulparia) virágzottak, az uralkodó
főfaj az erdei nádtippan (Calamagrostis arundinacea). Az útmenti réteken
szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) és svájci véreslapu
(Hypochoeris uniflorus). Amint az út, irányát megváltoztatva, felfelé kapaszkodik, megjelenik a cirbolyafenyı (Pinus cembra) és tömegessé válik
a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), a szokásos – és már az elızıekben
jelzett – acidofil kísérı növényekkel: pl. Luzula luzuloides, L. sylvatica,
Avenella (Deschampsia) flexuosa, Melampyrum pratense, Campanula
rotundifolia, Solidago virgaurea, Hieracium sylvaticum, Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum fajokkal. Viszonylag hamar bejut innen
az ember (a Vaccinio–Piceetum-ból) a törpefenyves társulásába (Pinetum
mugi), majd hosszú, meredek, florisztikailag is egyhangú, köves szakasz
következik. Csak az erdıhatár felett jelennek meg az alhavasi öv szép
fajai, nevezetesen a Doronicum clusii, Pulsatilla alba, Campanula alpina,
Gentiana punctata, Polygonum bistorta, P. vivipara, Veratrum album ssp.
lobelianum, Pedicularis verticillata, Solidago alpestris, Soldanella
carpatica, Sieversia montana, Androsace chamaejasme, Phleum alpinum,
Oreochloa disticha, Festuca versicolor és a mész jelenlétére utalló
Chrysanthemum alpinum, Aster bellidiastrum.
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2. Furkota-völgy
A nevezetes völgybe a Csorba-tótól a piros, majd a sárga turistajelzés
vezet, s utóbbi a Lorenz-hágón át, a Mlynica-völgyben tér vissza a Csorba-tóhoz. Egyes források a völgyet botanikailag a leggazdagabb helynek
tartják a Tátrában, magam kietlen és érdektelen tájnak találtam, legfeljebb
a Pinus cembra pompás csoportjai és egyes, sziklákon magasodó példányai emlékezetesek. A lucos-övben a szokásos mészkerülı növényzet
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Melampyrum pratense, M. sylvaticum, Hieracium sylvaticum, Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis
arundinacea, Homogyne alpina, Oxalis acetosella, stb.), a törpefenyves
övében Gentiana punctata, Petasites officinalis, Caltha laeta, Adenostyles
alliariae, Cardamine amara, Mulgedium alpinum, Doronicum austriacum
fajokban bıvelkedı patakpart. A sziklagyep rövid ideig tart (Oreochloa
disticha, Cardaminopsis neglecta, Silene acaulis), egy fennsíkszerő szakasz után kilátástalan sziklarengeteg. Tájképileg a völgy nem érdektelen,
a WAHLENBERG svéd botanikusról elnevezett alsó és felsı tavak festıiek
(ha a leereszkedı, sőrő felhızettıl látni lehet ıket).

3. Mlynica-völgy
A völgyet a Lorenz-hágó felıl a Csorba-tó felé járva végig, botanikai vezetınk V. KRAJINA, aki a völgy vegetációjáról terjedelmes monográfiát írt
(1933.). Cönológiai szempontból a munka ma már erısen meghaladott
(66 asszociációt írt le), fajlistái azonban alaposak és bıségesek. (Sajnos a
Mlynica-völgyben azóta bekövetkezett „természetátalakítások” következtében sok faj populációja egészben vagy részben eltőnt.)
Mai ismereteink szerint a szubnivális öv havasi sziklagyepéhez (Caricetalia curvulae) a bibikrás gyep (Oreochloetum distichae) és a bérci tippan–sziklai szittyós társulás (Agrostis rupestris–Juncus trifidus assz.)
tartozik.
1. Ezek közül az elsı (amelyet V. KRAJINA két önálló társulásra: 1.
Seslerietum distichae = Distichetum és 2. Disticheto–Salicetum herbaceae társulásra osztott fel) növényfajai a következık: Huperzia selago (=
Lycopodium selago), Ranunculus montanus (= R. geraniifolius), Pulsatilla alba, Potentilla aurea, Sedum roseum ssp. scopolii (= Rhodiola
rosea), Sedum alpestre, Saxifraga retusa = S. baumgarteniana), Pedicularis palustris, P. verticillata, P. oederi, Campanula alpina, C.
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kladniana, Antennaria carpatica, Gnaphalium supinum, Homogyne
alpina, Saussurea pygmaea, Doronicum clusii, Chrysanthemum alpinum,
Taraxacum alpinum, Senecio carpaticus, Hieracium alpinum ssp.
alpinum, Meum mutellinum, Ligusticum mutellinoides (= L. simplex),
Primula minima, Soldanella carpatica, Gentiana punctata, G. frigida (!),
Silene acaulis ssp. norica, Cerastium alpinum ssp. lanatum, Minuartia
sedoides, Polygonum viviparum, Salix retusa ssp. kitaibeliana, S. herbacea (Zerge-tó, Lorencz hágó, Nagy Szoliszkó), Lloydia serotina, Juncus
trifidus, Luzula luteo-pilosa (= L. spadicea), Carex atrata, C. fuliginosa,
C. sempervirens, Poa laxa, Festuca supina var. vivipara, Agrostis
rupestris, Avenella flexuosa, Oreochloa disticha, Helictotrichon (Avenastrum) versicolor.
Májmohok közül elıfordul (a nevek nem minden esetben korszerőek!):
Alicularia breidleri, Blecharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Gymnomitrium concinnatum, Haplozia breidleri, H. lanceolata,
H. sphaerocarpa var. nana, Harpanthus flotowianus, Lophozia alpestris,
L. gracilis, L. hatcheri, L. mülleri, Marsupella commutata, M. nevicensis,
Pleureschisma tricrenatum.
Lombosmohák közül innen ismertek: Amphidium mougettii, Andreaea
petrophila, Anthelia juratzkana, Aulacomnium palustre, Bartramia
ithyphylla, Camplopus subulatus, Cynodontium polycarpum, Dicranella
secunda, Dicranum albicans, D. elongatum, D. eufuscescens, D. falcatum, D. scoparium, Drepanocladus uncinalis, Dyplophyllum taxifolium,
Erythrophyllum rubellum, Grimmia incurva, Philonotis tomentella,
Pleurozium (Entodon) schreberi, Polytrichum alpinum, P. attenuatum, P.
commune, P. piliferum, P. strictum, Rhacomitrium canescens, R. hypnoides, Rhytidium rugosum, Thamnolia vermicularis, Tortella tortuosa,
Sphagnum fuscum, Sph. girgensohnii.
Zuzmók: Cetraria cucullata, C. islandica, C. nivalis, Cladonia bellidiflora, C. coccinea, C. ecmocyna, C. furcata, C. gracilis var. elongata, C.
pyxidata, C. rangiferina, C. stricta, C. sylvatica, C. uncinalis, Lecidea
demissa, Nephroma arctica, Peltigera aphtopsa, Sphaerophorus fragilis
és Solorina crocea.
A bérci tippan-sziklai szittyó társulásnak (KRAJINA-nál: Juncetum trifidii–
Trifidetum, Trifideto–Festucetum supinae, Agrostidetum rupestris normale és subnivale) az elızıkhöz viszonyítva további virágos növényfajai:
Alchemilla glaberrima, Sieversia montana, Sempervivum montanum,
Bartsia alpina, Myosostis alpestris, Euphrasia minima ssp. tatrae,
Veronica alpina, Rhinantus (Alectorolophus) pulcher, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Empetrum nigrum (= E. hermaphro-
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ditum), Solidago alpestris, Callistegium coriandrifolium, Hypochoeris
uniflora, Leontodon pseudotaraxaci (= L. medius), Senecio carniolicus,
Hieracium alpicola ssp. uleptischii, Viola biflora, Polygonum bistorta,
Veratrum album, Coeloglossum viride, Carex lachenallii, Anthoxanthum
odoratum, Festuca picta, Calamagrostis villosa.
Mohák: Marsupella commutata, Ptilium ciliare (májmohák); Bryum
elegans, B. ventriculosum var. gracilensis, Cirriphyllum velutinoides,
Dicraniweisia crispula, Hypnum vaucheri, Oligotrichum incurvum, Pogonatum urnigerum, Pohlia commutata, P. nutans, Polytrichum sexangulare, Rhacomitrium sudeticum (lombosmohák); Sphagnum acutifolium,
Sph. cuspidatum, Sph. cymbifolium (tızegmohák).
Zuzmók: Alectoria nigricans, Cetraria glauca, Cladonia macrophylloides, C. papillaria, C. strepsilis, Coriscium viride, Lecidea demissa, L.
gracilis, L. limosa, Pannaria pezizoides, Parmelia pubescens, Stereocaulon alpinum.
2. A nyúlfarkfüves sziklagyepekhez (Seslerietalia variae) tartoznak a
KRAJINA által Caricetum sempervirentis tatricum, Agrostidetum alpinae,
Festucetum versicoloris graniticum sziklákon élı társulások és a
Silenetum acaulis omladékon. Ezekben – a névadó fajokon kívül – az
elızıkhöz képest új fajok a következık: Asplenium viride, Selaginella
selaginoides; Ranunculus glacialis, Pulsatilla alba, P. vernalis, Anemone
narcissiflora, Aconitum firmum, Potentilla crantzii, Sierversia reptans,
Saxifraga aizoon, S. androsacea, S. bryoides, S. carpatica, S. hieracifolia
(= S. racemosa), S. moschata, S. oppositifolia, S. perdurans (= S.
wahlenbergii), Cardaminopsis (Arabis) neglecta, Draba aizoides, Thymus
alpestris, Euphrasia salisburgensis, Galium asperum, Phyteuma orbiculare, Artemisia petrosa, Erigeron uniflorus, Dianthus glacialis, Minuartia
caespitosa (= M. verna) ssp. gerardii, Oxyria digina és gyásztárnics
(Sweertia perennis: Nagy Szoliszkó).
Mohák: Chrysohypnum stellatum, Encalypta alpina, E. rhabdocarpa,
Frullania tamarisci, Grimmia alpestris, G. apocarpa, Heterocladium
squarrulosum, Hypnum hamulosum, Mnium punctatum, Pohlia cruda,
Polytrichum juniperinum.
Zuzmók: Parmelia omphlodes, Peltigera polydactylyta, P. rufescens.
3. Az acidofil törpecserjéseken (Rhododendro–Vaccinion) belül KRAJINA
Salicetum retusae, Empetro–Vaccinietum uliginosi, Callunetum vulgaris
és Myrtilleto–Avenastrum versicoloris asszociációkat különböztet meg.
Közös karakterfajaik: Empetrum hermaphroditum, Euprasia minima ssp.
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tatrae, Hieracium alpicola ssp. ulepitschii, Vaccinium uliginosum és
Peltigera malacea.
E társulásokban újonnan fellépı fajok: Juniperus sibirica, Pinus mugo, P.
cembra, Picea abies, Calluna vulgaris, Crepis conyzifolia, Hieracium
nigrescens; mohák közül Gymnomitrium adustum, G. varians, Hylocomium pyrenaicum, Rhytidiadelphus triqueter, Lophozia confertifolia, L.
floerkei, L. hatcheri, L. lycopodioides; a zuzmók közül: Cetraria aculeata
var. alpina.
4. A savanyú szırfőgyepek (Nardion strictae), KRAJINA-nál ide tartoznak
a Nardetum strictae subalpinum, N. s. montanum, Hygro–Nardetum társulások, amelyek közül az utolsó kettıt SILLINGER Nardeto–Agrostidion
tenuis társuláscsoportba vonja. Karakterfajai: (itt a magyar növényneveket
is kiírjuk, mert ezen fajok zöme az elızıekben nem szerepelt): cérnatippan (Agrotis tenuis), kétlaki macskatalp (Antennaria dioica), nyúlsás
(Carex leporina), eperjes sás (C. pilulifera), nagyfészkő zörgıfő (Crepis
conyzifolia), taréjos cincor (Cynosurus cristatus), vörös csenkesz (Festuca rubra), svájci véreslapu (Hypochoeris uniflora), pillás hölgymál
(Hieracium pilosella), sokvirágú perjeszittyó (Luzula multiflora), nagy
földitömjén (Pimpinella saxifraga), lándzsás és közepes útifő (Plantago
lanceolata, P. media), fogfő (Sieglingia decumbens), havasi kakascímer
(Rhinanthus pulcher), tojásdadlevelő kakukkfő (Thymus ovatus), réti és
indás lóhere (Trifolium pratense, T. repens), orvosi veronika (Veronica
officinalis). További, újonnan belépı fajok: kapcsos korpafő (Lycopodium
clavatum), réti és berki boglárka (Ranunculus acre, R. nemorosus), tátrai
csormolya (Melampyrum pratense ssp. tatrense) merev szemvidító (Euphrasia stricta), mocsári nefelejcs (Myosotis palustris = M. scorpioides),
fecsketárnics (Gentiana asclepiadea), foltos orbáncfő (Hypericum
maculatum), tejoltó galaj (Galium verum), erdei varjúköröm (Phyteuma
spicatum), közönséges cickafark (Achillea millefolium), norvég gyopár
(Gnaphalium norvegicum), csermelyaggófő (Senecio rivularis), berki
aggófő (S. nemorensis), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), ıszi
oroszlánfog (Leontodon autumnalis), füles és rezes hölgymál (Hieracium
auricula, H. aurantiacum), juhsóska (Rumex arifolius), mirigyszırös
zöldhúr (Sagina saginoides = S. sabuletorum), pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea), réti madárhúr (Cerastium fontanum = C. caespitosum),
erdei mécsvirág (Melandrium sylvestre), fehérkosbor (Leucorchis albida),
fehér tippan (Agrostis alba), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa),
szırfő (Nardus stricta), réti perje (Poa pratensis), havasi komócsin
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(Phleum alpinum), nyúlsás (Carex leporina), sápadt sás (C. pallescens),
töviskés sás (C. stellulata).
Mohák: Brachythecium duvalii, B. salebrosa, B. starkei, Ceratodon purpureus, Climacium dendroides, Hylocomium proliferum, Mnium stellare,
Philonotis serrata, Rhytidiadelphus squarrosus, Scapania subalpina, S.
undulata, Thuidium abietinum.
Zuzmók: Cladonia carneola, C. deformis, C. fimbriata var. simplex.
5. A mocsaras-lápos élıhelyeken gyapjúsásos (Eriophoretum vaginatae),
tızegmohaláp (Sphagnetum cuspidati) és fekete sásos (Drepanoclado–
Caricetum nigrae) voltak egykor jellemzık (Skok-tó, Zerge-tavak), vízrendezés következtében azonban sokminden megváltozott.
Ezen élıhelyek sajátos növényfajai (voltak): tızegrozmaring (Andromeda
polifolia), tızegáfonya (Vaccinium oxycoccos), kereklevelő harmatfő
(Drosera rotundifolia), havasi füzike (Epilobium alpinum), keserő foszlár
v. kakukktorma (Cardamine amara var. opizii), mocsári zörgıfő (Crepis
paludosa), lapp főz (Salix lapponum), tátrai főz (S. phylicifolia = S.
bicolor), keskenylevelő és hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum angustifolium
és E. vaginatum), mocsári álszittyó (Scheuchzeria palustris), szálas szitytyó (Juncus filiformis), szürke, felfújt, mocsári, fekete és muharsás (Carex
canescens, C. inflata, C. limosa, C. nigra = C. fusca, C. panicea).
Mohák: Sphagnum cuspidatum, Sph. recurvum, Calliergon sarmentosum,
C. stramineum, Calypogeia sphagnoides, Dicranum falcatum, D. groenlandiana, Drepanocladus exannulatus var. brachydictus, D. fluitans,
Mnium punctatum.
Zuzmó: Cetraria delisei.
6. A törpefenyves övben (Pinetum mugi) és a lucosokban (Abieti–Piceetum) alig van már olyan faj, amelyet az elızıkben, vagy az általános jellemzésnél ne említettünk volna, ezért ezek ismétlése feleslegesnek látszik.

4. Menguszfalvi-völgy
A Menguszfalvi-völgy (Mengusdorfen Tal, Mengusovská dolina) a szlovák Tátrának nemcsak legszebb és legnagyobb, de legjellegzetesebb völgye is, amely a Csorba-tótól a Poprádi-tóig vagy a „magisztrále”-n (piros
jelzés), vagy a zugó-habzó Poprád-patakot többször keresztezı mőúton
(kék jelzés) járható; a Poprádi-tótól (1494 m) a kék jelzés továbbvisz a
Nagy Hincó-tóhoz (1946 m), ill. a Kapor-hágón (Koprovské sedlo, 2180
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m) át a Hlinszkó-patak és a Kapor-patak völgyébe, – a kék jelzésrıl letérve, jobbra az út piros jelzésen a Tengerszem-csúcsra vagy Rysy-re (2499
m) vezet.
A völgyet felfelé induláskor balról a Pátria (2200 m), a Bástya (2366 m)
és a Sátán (2416 m), jobbról az Oszterva (Ostrva, 1926 m) veszik körül,
utóbbi nyerge alatt (megmásztam 1981-ben) a jelképes temetıvel. A Poprádi-tavat elhagyva, északkeleti irányban az Omladék-völgy (Zlomisková
dolina) húzódik, utána jobbról a Poprádi-nyereg (Popradsky hreben) és a
Volovec (2227 m), balról a Hlinszky-kúp (2334 m) emelkednek és erıs
kaptató után érni elıször a Kis-Hincó-tóhoz, majd a magasfekvéső sziklateraszba süllyedt Nagy-Hincó-tó katlanvölgyébe. A holdbélinek tőnı tájat
a szlovák rész legnagyobb (20,2 ha) és legmélyebb (53 m) tengerszeme
uralja, a szikla-amfiteátrumot balról jobbra a Koprova-csúcs (2367 m), a
Csubrina (2378 m), és az ún. Menguszfalvi-csúcsok (a Magas M.-cs:
2424 m, a Hátsó M.-cs: 2393 m és az Elülsı M.-cs: 2398 m), valamint a
Hincó-csúcs (2377 m), végül a Volovec (2227 m) alkotják. Amennyiben a
nagyon kedvelt Rysy-túrára esik a választás, a Poprádi-tó után csak egy
darabig halad az út a fıvölgybe, s az elsı híd után, az útjelzı táblánál
jobbra a piros turistajelzés a Poprádi-nyereg és a Volovec közt a Békás
tavakig (Zabie plesá), majd a Čhata pod Rysmi-ig, tovább a Hunfalvynyergen (2337 m) át a Magas Tátra egyik legmagasabb csúcsáig vezet.
(Az út leírását lásd 1. B. alatt.)
a.) A Menguszfalvi-völgy florisztikailag is egyike a leggazdagabbaknak
(NYÁRÁDI-E. GYULA, 1915). A Csorba-tótól a Poprádi-tóig (a magisztrálén haladva) saját megfigyeléseim alapján (1980, 1981, 1982) az alábbi
növényeket találtam.
Lucosban (Abieti–Piceetum luzuletosum sylvatici): lucfenyı (Picea
abies), vörösfenyı (Larix decidua), kevés cirbolyafenyı (Pinus cembra),
közönséges boróka (Juniperus communis), madárberkenye (Sorbus
aucuparia ssp. glabrata), fehér nyír (Betula pendula = B. verrucosa),
kecskefőz (Salix caprea), fürtös bodza (Sambucus racemosa), fehér
zászpa (Veratrum album), fehér acsalapu (Petasites albus), martilapu
(Tussilago farfara), erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum), hegyi gólyahír
(Caltha laeta), hegyi zergevirág (Doronicum austriacum), lila bórkóró
vagy virnánc (Thalictrum aquilegifolium), kárpáti harangrojt (Soldanella
carpatica), sugárkankalin (Primula elatior), havasi kákicsvirág (Mulgedium alpinum), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), vörös áfonya (V.
vitis-idaea), erdei és berki perjeszittyó (Luzula sylvatica, L. luzuloides),
erdei madársóska (Oxalis acetosella), juhsóska (Rumex acetosella), erdei
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zsurló (Equisetum sylvaticum), bérci mirigyfő (Homogyne alpina), Mohák: Catharinaea undulata, Dicranum scoparium, Polytrichum attenuatum, P. commune.
A lucost a törpefenyvessel összekötı átmeneti sáv keskeny (Laricio–
Pinetum cembrae), ezt a névadó fafaj alkotja. Sok a bibircses nyír (Betula
pendula), a kecskefőz (Salix caprea), a madárberkenye (Sorbus aucuparia) és megjelenik a lisztes berkenye is (S. aria). Sok a patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius), a havasi bérclapu (Adenostyles alliariae),
az erdei nádtippan (Calamgrostis arundinacea), a szálkás pajzsika
(Dryopteris carthusiana), a hegyi macskagyökér (Valeriana montana). A
páholyszerő kilátóhelynél az egykori Magyar Kárpát Egyesület fém emléktáblája a gránit sziklafalból kicsavarozva, jobbra messze a (havas,
1980. VI.) Vysoká-csúcs (2560 m) látszik.
A törpefenyves övben (Pinetum mugi), törpefenyı (Pinus mugo), törpe
boróka (Juniperus sibirica = J. nana), fekete lonc (Lonicera nigra), málna (Rubus idaeus), hölgyharaszt (Athyrium filix-femina), karcsú sisakvirág
(Aconitum variegatum ssp. gracile), sziklai macskagyökér (Valeriana
tripteris), illatosgyökerő varjúháj (Sedum roseum ssp. scopolii = Rodiola
roseum), hegyi palástfő (Alchemilla monticola, ill. A. hybrida), derécefő
(Chamaenerion = Epilobium angustifolium), jakabnapi aggófő (Senecio
jacobaea), berki aggófő (Senecio nemorensis ssp. jacquinianus, szırös),
havasi ikravirág (Arabis alpina), bókoló kövifoszlár (Cardaminopsis
neglecta). Forrásos helyeken: kerti sóska (Rumex scutatus), havasi csenkesz (Festuca sudetica = F. supina), erdei sédbúza (Avenella = Deschampsia flexuosa), havasi szittyó (Juncus trifidus). A szép, hangulatos és kényelmes magisztrálé enyhe lejtéssel tér vissza rövid ideig a lucosba, majd
eléri a Poprádi-tavat.
Ha a Csorba-tó és a Poprádi-tó közötti utat a kék jelzéső mőúton tesszük
meg, mindjárt a kisvasúti megállónál, ill. a jármőparkolónál az osztrák
imola (Centaurea austriaca), a hófehér aszat (Cirsium heterophyllum), a
hegyi v. osztrák zergevirág (Doronicum austriacum) szép csoportja fogadnak, utóbb a Ranunculus platanifolius, a széleslevelő nıszıfő (Epipactis helleborine) tőnnek fel (a nagy híd utáni rézsőben). Egyébként
mészkerülı lucosokban halad az út, a szokott fajokkal (Luzula luzuloides,
L. sylvatica, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Oxalis
acetosella, Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense ssp. angustifrons,
Pyrola rotundifolia, stb.)
A Poprádi-tó nyugati oldalán igen szép, méretes lucok és cirbolyafenyık
állnak, a déli és keleti parton törpefenyves. Az Oszterva sziklafala alatt a
Magas Tátra áldozatainak jelképes temetıjét 1934-tıl kezdıdıen alakítot-
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ták ki Otakar Stafl festımővész tervei szerint. A temetıben 117 emléktábla és sok faragott kereszt van; több magyar hegymászó nevét is sírfelirat
ırzi (vagy ırizte).
A Poprádi-tó feletti Osztervát (1926 m) szép sziklavegetáció borítja
(1981). A tóparton még fehér zászpa (Veratrum album), erıteljes sisakvirág (Aconitum firmum), erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum), pettyes
tárnics (Gentiana punctata), feljebb már csak sziklagyep (Oreochleetum
distichae, Festucetum supinae), benne tömegével a csodaszép Clusiuszergevirággal (Doronicum clusii), fehér kökörcsinnel (Pulsatilla alba),
nárciszképő szellırózsával (Anemone narcissiflora), havasi harangvirággal (Campanula alpina), szártalan v. havasi habszegfővel (Silene acaulis),
arany pimpóval (Potentilla aurea), hegyi boglárkával (Ranunculus
montanus), havasi aranyvirággal (Chrysanthemum alpinum), kárpáti harangrojttal (Soldanella carpatica), örvöslevelő kakascímerrel (Pedicularis
verticillata), tarka nyúlfarkfővel (Sesleria varia), bibikrával (Oreochloa
disticha), hegyi ciklásszal (Sieversia montana), havasi perjével (Poa
alpina).
A Poprádi-tó után, nagyon hangulatos úton egy darabig még tart az összefüggı lucos, benne szép, öreg lucfenyık példányai sziklákra települve
állnak. Erısen mohos és páfrányos minden. Különösen nyár végén (VIII.)
feltőnıen sok a sárga ibolya (Viola biflora), a fecsketárnics (Gentiana
asclepiadea), a havasi ikravirág (Arabis alpina), az erıteljes sisakvirág
(Aconitum firmum) és a havasi medvegyökér (Meum mutellinum).
A törpefenyves övben, különösen az elsı híd után megjelenik a pettyes
tárnics (Gentiana punctata), a hegyi gólyahír (Caltha laeta), a hegyi
ciklász (Sieversia montana), aranyos pimpó (Potentilla aurea), fekete
mámorka (Empetrum hermaphroditum), hegyi kövirózsa (Sempervivum
montanum), illatosgyökerü varjúháj (Sedum roseum ssp. scopolii), havasi
kákicsvirág (Mulgedium alpinum), havasi bérclapu (Adenostyles alliariae), stb. Még feljebb a Békás-tavakból eredı vizek által öntözött sziklákon (1980. VI.): kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica), törpe kankalin
(Primula minima), törpe habszegfő (Silene acaulis), fehér kökörcsin
(Pulsatilla alba), nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora), magcsákó (Dryas octopetala), örvöslevelő kakascímer (Pedicularis verticillata), lojdia (Lloydia serotina), havasi perje (Poa alpina), havasi komócsin (Phleum alpinum), havasi csenkesz (Festuca sudetica = F.
supina), csarab (Calluna vulgaris), sugárkankalin (Primula elatior), merev sás (Carex firmum), kárpáti csorbafőz (Salix reticulata ssp. kitaibeliana = S. kitaibeliana). Mélyebb fekvésben tızegmoha (Sphagnum
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sp.), havasi zászpa (Veratrum album ssp. lobelianum), áfonyák (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea).
A Hincó-tó felé a kék jelzéső turistaút keresztezi elıször azt a vízfolyást,
amelyet a Poprád folyó (itt még patak) hincói ágaként Hincó-pataknak
neveznek, és amely a Nagy Hincó-tóból ered. A sőrő törpefenyves állományban erısen emelkedı, de sziklalépcsıkkel kiválóan kiképzett turistaút gyorsan kiér az erdıhatár fölé, a sziklagyepek régiójába. A szerpentin
igen szép, különösen látványos a meredek tófalon lezúduló Hincó-patak,
de botanikailag nem sok újat nyújt, mert a szilikátlakó tátrai érdekességek
mind megtalálhatók. (V. ö. az általános résszel!) Közvetlenül fenn, azon a
füves teraszon, amelyet a tavacskáknak nem nevezhetı tócsák borítanak
(Kis Hincó-tó), még augusztusban is fagyoskodik a Campanula alpina, a
Primula minima, a Silene acaulis, a Gentiana punctata, a Doronicum
clusii. A tónál Trollius europaeus is nı (1981). Rideg, hideg, mindig szeles, havas – mégis festıien szép táj, a Tátra egyik legszebb környezete. A
Nagy Hincó-tó 1946 m magasan fekszik, komor tükre 19 ha, s a Szlovák
Tátra második legnagyobb tava (a Csorba-tó után). Partja csak egyik oldalán járható, nagyobbik karéját sziklatörmelék borítja, egészen a tó pereméig.
b.) Út a Tengerszem-csúcsra (Rysy-re). Ott, ahol a kék jelzéső turistaútról
jobbra letér a piros jelzés, a Békás-tavak irányába csinos útjelzı tábla
mutat a Rysy felé. Az út eleinte hatalmas sziklatömbök között halad, a
hirtelen emelkedıt kacskaringós szerpentinen gyızzük le, amelynek csak
olvadt hólé áztatta horpadásaiban él alhavasi magaskórós vegetáció
(Adenostylo–Cicerbietum = Mulgedietum és Aconiti–Geranietum sylvatici). E társulásokban, a névadó fajokon kívül a következı fajok élnek:
Myosotis alpestris, Doronicum austriacum, Gentiana asclepiadea,
Senecio (nemorensis ssp.) fuchsii, Aruncus sylvestris, Veratrum album
ssp. lobelianum, Chaerophyllum hirsutum, Caltha laeta, Senecio subalpinus, Melandrium rubrum, Ranunculus platanifolius, Polygonum
bistorta, Sedum roseum ssp. scopolii, stb.
A törpefenyves övben (Pinetum mugi) a lecsepült termető Pinus mugo
ssp. rostrata (= ssp. pumilio) uralkodik. Zergejárta sziklaomlások, valóságos, csodálatos szépségő sziklakertekkel (Agrosti–Festucetum, Oreochloetum distichae). A leglátványosabb virágos növényfajok a következık (magyar nevek mellızésével): Agrostris rupestris, Festuca sudetica,
Oreochloa disticha, Phleum alpinum, Trisetum flavescens, Luzula alpinopilosa, Lloydia serotina, Pulsatilla alba, Ranunculus montanus, R.
platanifolius, Anemone narcissiflora (egész mezık), Pedicularis
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verticillata, P. oederi, Bartsia alpina, Thymus alpestris, Potentilla aurea,
P. crantzii, Sedum roseum ssp. scopolii, Siversia montana, Saxifraga
carpatica, S. moschata, Viola biflora, Arabis alpina, Heliosperma
quadridenta, Cardaminopsis neglecta, Gentiana punctata, Primula elatior v. carpatica, Soldanella carpatica, Silene acaulis, Androsace lactea,
Cerastium alpinum ssp. lanatum, Polygonum viviparum, Campanula
alpina, Doronicum clusii, Solidago alpestris, Chrysanthemum alpinum,
Hieracium alpinum, Homogyne alpina, Salix retusa ssp. kitaibeliana.
A virágos sziklagyepek nyugati-délnyugati kitettségőek s a Menguszfalvivölgyre nyílnak. Amint feljebb s a mindig kopár keleti oldalakat érintjük,
egyre kevesebb virágos növényfajjal találkozunk. Csak a látvány lesz
egyre szebb! A Békás-tavak még nyáron is részben fagyottak, katlanaikban hómezın gyaloglunk át. A láncos átkelıhely sziklarepedései között
(subnivalis öv) csak Soldanella carpatica, Chrysanthemum alpinum,
Arabis alpina, Saxifraga moschata, S. carpatica és Cardaminopsis
neglecta.
Mielıtt a Tengerszem-menedékházat (Chata pod Rysmi) elérnénk (2343
m), a hólétıl átitatott nyers ásványi talajon, gránitomladék tengerében
fagyos tárnics (Gentiana frigida) egykori elıfordulását érintettük (ANDRÁSSY PÉTER adata). Feltehetı, hogy még magasabban lévı lelıhelyérıl
sodródott le, mert a Kis Rysyn is megtalálták (BAKON GÁBOR, 1983).
A menedékház utáni Hunfalvy-nyereg csaknem mindig hóval borított. A
Tengerszem-csúcs elıtt, a subnivalis övben, a láncos kapaszkodó körül
már csak Saxifraga carpatica, Silene acaulis, Primula minima, Poa
alpina, Festuca sudetica, Chrysanthemum alpinum is alig akad. Egy kıtörmelékes teraszon viszont Arabis alpina, Cardaminopsis neglecta,
Myosotis alpestris, Saxifraga moschata szépen virágzik. (Holló köröz a
csúcs felett).
A csúcsot forrásaink szerint BLÁSY EDE mászta meg elsınek 1840. július
30-án RUMANN JÁNOS hegyi vezetı kíséretében. Utána a havas csúcsra
1844. április 9-én HORVAY JAKAB hegyi vezetıvel THEODOR WUNDT jutott fel. A csúcs megmászói között tartják számon Lenint (1913. VIII.) és
II. János Pál pápát (Karol Woytila); mindketten a lengyel oldalról közelítették meg a csúcsot. Az egykor „magyar Rigi”-nek is nevezett Rysy a
szlovák–lengyel országhatár töréspontja; kedvezı idıjárási viszonyok
mellett szép kilátás nyílik róla a Lengyel Tátra tavaira (Czarny-Staw,
1580 m), és a távolabbi Morskie Oko-ra (1399 m). A visszamenet csak
ugyanezen az úton lehetséges.
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5. Felkai-völgy (Virágos rét) – Lengyel-nyereg
Ótátrafüredrıl a nehezen megtalálható, valahol a Grand Hotel mögül induló az a sárga jelzéső, átlós irányú turistaösvény, amely MÜLLER JÁNOS
jeles helymászóról és Tátra-kalauzok szerzıjérıl (1903) Müller-útnak is
neveznek, vezet a Felkai-völgybe, ill. a Sziléziai-házhoz, miután a zöld
jelzéssel egyesült (1983). A cél elérésére választható azonban egy kényelmesebb megoldás is: a Tarajka (Hrebianok) felsı végállomásától a
Nagyszalók (Slavkovsky stit) oldalán, mindvégig a piros jelzéső turistaút
(1981). A kettı között harmadik változatot a kék jelzés jelenti; ez a Tarajka alsó végállomásától a Három-forrást érintve igen meredek szerpentin
után köt rá a piros jelzésre (1982).
a.) Az elsı változat igen kényelmes, egyenletesen emelkedik és a vándorlás nagy része a lucosok övében zajlik (az út elején vizenyıs-lápos élıhely érintésével). A megfigyelhetı növényfajok a szokásos Vaccinio–
Piceetalia-elemek, nevezetesen fás szintben a Picea abies, Larix decidua,
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), hamvas éger (Alnus incana); a cserjeszintben málna (Rubus idaeus), vörös vagy hegyi bodza (fürtös bodza:
Sambucus racemosa). Gyepszintben: Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Gymnocarpium dryopteris (= Dryopteris disjuncta), aranyos fodorka (Asplenium trichomanes), kapcsos korpafő (Lycopodium clavatum),
erdei zsurló (Equisetum sylvaticum); Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Melampyrum pratense ssp. angustifrons, Hieracium sylvaticum, Homogyne alpina, Oxalis acetosella, Avenellea flexuosa, Calamagrostis
arundinacea, Luzula sylvatica, L. luzuloides, kiritkuló állományrészeken
és vágástereken Chamaenerion angustifolium, Senecio nemorensis (incl.
ssp. fuchsii), Doronicum austriacum, Chaerophyllum hirsutum. Egy kis
folton Sphagnum párna.
A Sziléziai-házhoz közeledve, a törpefenyves-övben (Pinetum mugi) az
acidofil fajok ismétlıdése mellett Pinus mugo, Juniperus communis, J.
sibirica és Salix silesiaca társaságában még Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum, Hieracium alpinum.
b.) A második úton haladva, botanikailag változatosabb, gazdagabb kép
bontakozik ki, mert viszonylag hamar kijut a turista a lucos övbıl, annak
áfonyás szinuziumából és ettıl kezdve hosszasan a törpefenyık övében
jár. Az út gondosan illesztett sziklákon keresztül vezet, dél felé a kilátást
semmi sem zavarja. Hol lavina által pusztított területen Doronicum
austriacum sárga, Mulgedium alpinum kék és Adenostyles alliariae lila
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foltjai tőnnek fel, hol a törpefenyvesek megszokott törpecserjéi (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum, Calluna vulgaris) alkotnak
formációt közbezárva egy-egy Solidago alpestris-t, Leucorchis albida-t,
Homogyne alpina-t vagy Campanula kladniana-t. Magasabban Sieversia
montana, Gentiana punctata, Pulsatilla alba, Anemone narcissiflora,
Meum mutellinum, Polygonum bistorta, Veratrum album ssp. lobelianum,
Geranium sylvaticum nınek.
A Sziléziai-ház alatt, már a Felkai-völgyben, a sárga és a zöld jelzéső utak
találkozásánál szép, tanulmányozásra érdemes alhavasi rét, amelyen a
Polygonum bistorta, a Veratrum album, az Adenostyles alliariae, a
Senecio fuchsii, a Senecio subalpinus és a Potentilla aurea uralkodnak.
Maga a Sziléziai-ház 1962-ben leégett, de az óta újjáépítették. Felette a
2655 m magas Gerlachfalvi-csúcs, a Magas Tátra legmagasabb csúcsa
emelkedik, amelyet egykor Ferenc József-csúcsnak, majd Sztálincsúcsnak is neveztek. (Vanitatum vanitas). Elsı megmászója STILL JÁNOS
alsóerdıfalvi tanító (1834); az ún. Gerlachfalvi-próbát 1874-ben DÖLLER
tette meg. A Gerlachfalvi-csúcs ma is csak hegyi vezetıkkel járható; a
túrák éjjel indulnak, jelentkezni elızetesen kell a Sliezsky dóm-ban. A
csúcs az egész Felkai-völgyet uralja, pedig tıle lefelé a Virágostorony, a
Katlan-torony, a Karcsmar-csorba és a Kis-Gerlach, ill. felfelé a
Tetmajer-csorba, a Hátsó Gerlachfalvi-csúcs és a Litvorovi-tornyok is
tekintélyes magasságúak. Északon a látóhatárt a Felkai-csúcs, a Lengyelnyereg és a Kis vagy Keleti Viszóka zárja le, míg a Gerlachhal szemben a
Bibircs és a Gránátfal-csoport a legfeltőnıbb alakzatok.
Magának a Felkai-völgynek hosszában négy terasz követi egymást. A
legalsó völgyterasz 1663 m magasságban fekszik, rajta a Felkai-tóval
(Velické pleso); második a Virágosrét vagy Virágoskert (Kvetnica); harmadik a Hosszú-tó (Dlhé pleso, 1929 m) katlana, míg legfelül a két kis,
ún. Felsı Felkai-tavacska foglal helyet. A völgyben, a Hosszú-tóból eredı
és a Virágosrét felett újból felszínre törı búvópatak a Felka, amely a róla
elnevezett településen (ma Poprad-Felka) át a Poprád folyót táplálja vizével.
Már a Sziléziai-háztól az elsı teraszig terjedı útszakasz is teljesen alpesi
jellegő. A kígyózva felfelé húzódó út mentén virághímes tarka sziklagyepek, észlelés sorrendjében a következı fajokkal: Solidago alpestris,
Gentiana punctata, Anemone narcissiflora, (Veratrum album ssp. lobelianum, Geranium sylvaticum, Mulgedium alpinum, Thalictrum aquilegifolium, Rumex acutus, Alchemilla hybrida, Ranunculus platanifolius,
Aconitum firmum, Pulsatilla alba, Campanula alpina, C. cochleariifolia,
Soldanella carpatica, Pedicularis verticillata, P. oederi, Hedysarum
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hedysaroides, H. obtusatum, Doronicum clusii, Ranunculus montanus,
Valeriana tripteris, Potentilla aurea, Oreochloa disticha, Juncus trifidus,
Phleum alpinum, Agrostis rupestris, Luzula luteo-pilosa (= L. sudetica),
Viola biflora.
Az út egy szakaszon sziklafal kiugró íve alatt vezet át, ez a Csepegıkı
vagy Örökesı, mivel róla szünet nélkül vízcseppek hullanak alá. Tövében
Caltha laeta és Viola biflora csoportjai sárgálnak.
A Virágosrét a Magas Tátra egyik legértékesebb botanikai látnivalója.
GYÖRFFY ISTVÁN szegedi professzor, 30 éven át a Tátra fáradhatatlan
kutatója (elsısorban mohásza) az itt élı virágos növényfajok számát több
mint 150-re becsülte (1913). A magyarázat abban rejlik, hogy részben
szárazságtőrı és higrofita, részben acidofil és mészkedvelı fajok szerencsés keveredésben élnek itt egymás mellett, mert a gránitvölgybe idınként az áradások felülrıl mésztörmeléket, nyers talajt, sziklazúzalékot
görgetnek. Erodált gyepcsomók, legyalult földszigetek, több ágra bomló
vadvizek olyan sajátos élıhelyet biztosítanak, amelyek néhány egészen
kivételes fajnak is lehetıséget nyújtanak a megtelepedésre. Ezek közé
tartozik a zergeboglár (Trollius europaeus), amely a kiszélesedı völgy
középvonalában, a zátonyszerő réten tőnik fel, és egy csenkesz faj, a
Festuca aglochis, amely JÁVORKA SÁNDOR szerint sziklahasadékokban,
csak a virágosréten él. Mindkettı mészkedvelı. Igen nagy ritkaság továbbá a fagyos tárnics (Gentiana frigida) és a gleccserboglárka (Ranunculus
glacialis; egyébként JÁVORKA szerint csak a Liptói Tátrában), továbbá a
tátrai kalánfő (Cochlearia officinalis var. tatrae). Velük együtt a lápréten
él még a Polygonum bistorta, Caltha laeta, Veratrum album ssp.
lobelianum, Doronicum austriacum, Geranium sylvaticum, Cardamine
amara var. halleriana, Cardaminopsis neglecta, Melandrium rubrum,
Sedum roseum ssp. scopolii (Rhodiola rosea), Chrysosplenium alternifolium, Saxifraga moschata, Gentiana punctata, Aconitum firmum,
Pleurospermum austriacum, Alchemilla alpestris, Sphagnum sp.
A völgyoldalt száraz sziklagyep borítja, ebben Festuca sudetica, Agrostis
rupestris, Oreochloa disticha, Carex firma uralkodnak. Megjelenik a
gyepben: Juniperus sibirica (= J. nana), Huperzia selago (!), Primula
minima (igen sok), Ranunculus montanus, Campanula alpestris, C.
cochlearifolia, Potentilla aurea, Soldanella carpatica, Pedicularis verticillata, P. oederi, Chrysanthemum alpinum, Anemone narcissiflora,
Hypochoeris uniflora, Doronicum clusii, Juncus trifidus, Hieracium
alpinum, Vaccinium vitis-idaea, Silene acaulis.
A Virgágosrétrıl a Lengyel-nyereg felé elıször Melandrium rubrum,
Sieversia montana, Gentiana punctata, Potentilla aurea, Luzula luteo-
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pilosa, Ranunculus platanifolius, Adenostyles alliariae, Geranium
sylvaticum, Veratrum album ssp. lobelianum, késıbb Leontodon-tömeg,
Meum mutellinum, Anemone narcissiflora, Poa alpina, Campanula
alpina, Homogyne alpina, Anthoxanthum odoratum.
A változatos részt egy, csaknem a Meum mutellinum egyeduralma alatt
álló szakasz követi, majd a sziklák között: Chrysanthemum alpinum,
Saxifraga moschata, Silene acaulis, Arabis alpina, Valeriana montana,
Viola biflora, Leucorchis alba, Sempervivum montanum, Achillea
sudetica (= A. millefolium ssp. sudetica), Alchemilla alpestris, Carex
atrata (= C. fusca) nıttek.
A Lengyel-nyergen csak Cardaminopsis neglecta, Saxifraga moschata és
Silene acaulis. (Visszafelé az út ugyanaz.)

6. Nagyszalóki-csúcs
A Nagyszalóki-csúcs (Slavsovsky stit) 2346 m magas, megmászása –
kiváltképpen – meleg idıben nem tartozik a legkönnyebb túrák közé, mert
a tengerszintfeletti magasságok leküzdésére szánt közel 3 és ½ – 4 óra
idıtartamból ¾ résznyit fedetlen terepen, kıgörgetek között kell megtenni. Az emelkedıvel együtt táguló horizont, a szép kilátás és a csúcson
fogadó mormota azonban kárpótol az erıfeszítésért. Célszerő idı- és
energiakímélés érdekében a Tarajkával érkezni, s annak felsı végállomásánál balra, a piros jelzéső turistaúton megtenni az elsı negyedórát, áfonyás lucosban (Piceetum vaccinietosum). Kb. félórai gyaloglás után jut el
a turista ahhoz az útjelzı táblához, amelynél jobbra fel a kék jelzéső út
leágazik. Ettıl kezdve a csúcsig ezen, mindvégig meredek, kemény kapaszkodón haladunk. A törpefenyıöv (Pinetum mugi) semmi érdekes fajt
nem tartalmaz, a sziklagyep csaknem hiányzik, florisztikailag a túra érdektelen. Egyedül a szubnivális övben akad Primula minima, Soldanella
carpatica, Doronicum clusii, Pedicularis verticillata, P. oederi, Salix
herbacea, Chrysanthemum alpinum, Campanula alpina, Oreochloa
disticha, Luzula luteo-pilosa, Poa alpina, Carex atrata (= C. fusca), C.
curvula, Festuca sudetica, Pulsatilla alba, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea, Homogyne alpina, Rubus idaeus, Salix silesiaca.
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7. Nagytarpataki-völgy
A Magas Tátra egyik legvonzóbb úticélja, Ótátrafüredrıl a Tarajkán célszerő felmenni a végállomásig (gyalog az út meredek kaptatón 45 perc), s
onnan, szép idıben, a Középorom és a Lomnici-csúcs lenyőgözı látványának élvezete után (a sziklapárkányra helyezett fémtábláról érdemes a
szemközti csúcsokat és adataikat leolvasni) vezet a zöld, majd kék jelzéső
turistaút a Rabló-menedékházig (Zbojnicka chata).
Indulásnál az út kényelmes. Mészkerülı lucosban (Abieti–Piceetum, ill.
Luzulo–Piceetum) halad, majd egyre kövesebb, mohásabb lesz, az emelkedést sziklákból kiépített lépcsı-szerpentinek gyızik le. Eleinte még
Fagetalia-elemekkel találkozunk: Aruncus sylvester, Prenanthes purpurea, Athyrium filix-femina, Ranunculus platanifolius, Hypericum elegantissimum (= H. montanum), késıbb a társulás áfonyás (myrtilletosum) és
siskanádas (cala-magrostidetosum arundinaceae) típusai válnak uralkodóvá (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Luzula sylvatica, L. luzulodies,
Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Homogyne alpina, Rumex
sp., Melampyrum pratense, Campanula polymorpha, Valeriana montana,
Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. dilatata (= D. lanceolatocristata), Gymnocarpium dryopteris (= Dryopteris disjuncta), Phegopteris connectilis (= Ph. polypodioides), Polytrichum commune, P.
attenuatum, Pleurozium (Entodon) schreberi, Hylocomium proliferum,
Thuidium abietinum, stb. Helyenként Mulgedium alpinum, Adenostyles
alliariae, Doronicum austriacum fajokból álló magaskórós vegetáció.
Gentiana asclepiadea és Sambucus racemosa mindenütt, különösen augusztusban feltőnık.
Amint sziklásabb lesz a terep, a lucok eltörpülnek, megjelennek az elsı
cirbolyafenyık (Pinus cembra) és törpefenyık (P. mugo), a fás növények
közül elszaporodnak a Sorbus aucuparia, a Rubus idaeus, a Betula
pendula, a Salix caprea és a S. silesiaca, s a Juniperus sibirica. A
törpefenyves öv (Pinetum mugi) sokáig tart. Látványos fajai: Gentiana
punctata, Geranium pratense, Veratrum album ssp. lobelianum, Polygonum bistorta, Doronicum austriacum, Aconitum firmum, Caltha laeta,
Geum rivale, Sieversia montana, Viola biflora, Sedum roseum ssp.
scopolii (Rhodiola rosea), Melandrium rubrum, Solidago alpestris (= S.
virgaurea ssp. minuta), Juncus trifidus. Nagy sziklák után (amelyek alá
1983-ban, felhıszakadás alkalmával beálltunk) híd, majd enyhe emelkedı
következik a zúgó patak másik oldalán. A növényzet ismétlıdik, feltőnik
a Senecio subalpinus. Egy helyen a rendkívül ritka nyelvcsap (Streptopus
amplexifolius) is szép populációban nı.
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Az út felsı szakasza ott kezdıdik, ahol a törpefenyı lecsepült alakjai
(Pinus mugo ssp. rostrata) is elmaradnak (mormoták) és az út egy vízesésszerő, de esızéskor kiadós patakká duzzadt vízfolyáson át hirtelen
erıs kapaszkodóba megy át. Szikláról sziklára haladva lépünk át az
alhavasi régióba, ahol a sziklákon Huperzia selago, Silene acaulis, Primula minima, Soldanella carpatica, Salix herbacea, Cardaminopsis
neglecta, Oreochloa disticha, Alopecurus alpestris, Luzula luteo-pilosa,
Carex curvula, Campanula alpina, Anemone narcissiflora, Pulsatilla alba, Doronicum clusii, Pedicularis verticillata nınek. Ettıl kezdve már
nincs semmi új a vegetációban. Néhány lépés következik láncba kapaszkodva, majd feltőnik az Alsó-tó, majd a Hosszú- vagy Kanalastorma-tó és
hamarosan elıbukkan a Rabló-menedékház (Zbojnicka chata), 1960 m
magasságban, a Bibircs alatt.

8. Kistarpataki-völgy (Túra a Téry Ödönrıl elnevezett menedékházhoz)
A 4 és ½ km hosszú völgy a Tarajka (Hrebianok) végállomása alatt kezdıdik és a Rilikova chata, a leégett Kamzik- és az új Nalepkomenedékházat érintve fokozatosan emelkedik. Elıször lucosban járunk,
ahol a Picea abies, Larix decidua, Sorbus aucuparia, Betula pendula (=
B. verrucosa, B. alba); mezofil termıhelyeken és patakparton Adenostyles
alliariae, Anthriscus nitidus, Aruncus sylvester, Digitalis grandiflora (=
D. ambigua), Doronicum austriacum, Gentiana asclepiadea, Mulgedium
alpinum, Prenanthes purpurea, Ranunculus platanifolius, Senecio
nemorensis ssp. fuchsii, savanyú, mohás helyeken Avenella (= Deschampsia) flexuosa, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana (= D.
spinulosa), D. dilatata, D. filix-mas, Hieracium sylvaticum (= H.
murorum), Luzula luzuloides (= L. albida, L. nemorosa), Luzula sylvatica,
Melampyrum pratense, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.
Mohák közül fıként Polytrichum commune, P. attenuatum, Pleurozium
(Entodon) schreberi, Hypnum cupressiforme.
A Nalepko partizánkapitányról elnevezett menedékháznál (1475 m), forrásos helyen Alchemilla hybrida, A. alpestris, Carduus personatus,
Centaurea austriaca, Doronicum austriacum, Geranium pratense, G.
sylvaticum, Melandrium rubrum, Milium effusum, Myosotis palustris (=
M. scorpioides), Petasites albus, Potentilla aurea, Ranunculus repens,
Rumex alpinus, Senecio subalpinus.
A festıi szakasz ezután kezdıdik, midın a vízesés szétporló cseppjei mellett, szerpentinen vonulva felfelé, minden fordulónál más benyomásokat
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kapunk a völgyrıl, a Középoromról, a mélyben megcsillanó ótátrafüredi
háztetıkrıl. A törpefenyı övében viszonylag hosszan tart a piros, majd
zöld jelzéső turistaút. A Pinus mugo tömött állományaiban eleinte még
jelen van a cirbolyafenyı (P. cembra), sok a Junuperus sibirica (= J. nana), Salix caprea, S. silesiaca, Rubus idaeus és a törpecserje-áfonyák
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosa), máshol Calluna
vulgaris is. Kísérı füvek: Avenella flexuosa, Festuca sudetica (= F.
supina), Luzula luteo-pilosa (= L. spadicea), Juncus trifidus. A Homogyne alpina mindenütt megtalálható. Köves, törmelékes termıhelyen a
Sieversia montana, Cerastium alpinum ssp. tomentosus, hóolvadásos helyeken a Soldanella carpatica és Primula elatior (júliusban már elnyílva)
élnek; a patakparton – amelyet az út néha meg-megközelít – magaskórósok (Adenostylo–Mulgedietum és Aconito–Geranietum sylvaticae)
kísérik. Ennek fajai: Adenostyles alliariae, Mulgedium alpinum, Aconitum
firmum, Angelica sylvestris, Meum mutellinum, Geranium sylvaticum,
Veratrum album ssp. lobelianum, Petasites albus, P. officinalis (= P.
hybridus), Caltha laeta, Polygonum bistorta.
Az erdıhatár felett, sziklagyepben, a megfigyelés sorrendjében a következı növényfajok – állandóan ismétlıdve – követik egymást: Pulsatilla alba, Anemone narcissiflora, Gentiana punctata, Valeriana montana,
Saxifraga moschata, Galium austriacum, Leucorchis alba, Polygonum
vivipara, Campanula alpina, Phyteuma spicatum, Chamaenerion angustifolium, Arabis alpina, Viola biflora, Bartsia alpina, Oreochloa disticha,
Juncus trifidus, Doronicum clusii.
A Téry-menedékházat (2015 m) 1982-ben építették újjá. A Magyar
Kárpátegyesület és a Magyar Turista Egyesület egyik alapítójának emlékét ırzi, TÉRY ÖDÖN nevéhez főzıdik a menedékház egykori felépítése is.
A menedékház mögött terül el az Öt-tó, körülötte már a klíma is, a növényzet is szubnivális. Itt már csak Chrysanthemum alpinum, Campanula
alpina, Gentiana punctata, Doronicum clusii, Sieversia montana,
Solidago alpestris, Homogyne alpina, Thymus alpestris, Ranunculus
montanus, Angelica sylvestris, Aconitum firmum, Meum mutellinum csökött példányai guggoltak elszórtan abban a gyepben, amelyet Anthoxanthum odoratum, Luzula luteo-pilosa, Oreochloa disticha, Poa alpina,
Phleum alpinum, Juncus trifidus alkotnat.
A Téry-menedékháztól erıs kapaszkodó árán lehet feljutni a Majunkenhágóra (Priecne sedlo) s azon át, kb.150 m hosszú láncos kapaszkodóval
a Rabló-menedékház felé. A hágóig már csak Doronicum clusii,
Campanula alpina, Arabis alpina, Cerastium sp., Huperzia selago, Pri-
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mula minima élnek. A túra a Nagytarpataki-völgyben visszatérve igazán
teljes.
Ekkor érdemes megtekinteni a „Tarpataki vízesést”, amelyrıl a részletes
útikalauz így ír: „A Nagytarpataki völgy lefolyását képezı Nagytarpatak a
Zergeszállónál (Kamzik) egyesül a Kistarpataki völgyben fekvı Öttóból
fakadó Kistarpatakkal, hogy aztán a legszebb és legnagyobb tátrai vízeséseket alkotva dübörögjön alá a Nagyszalóki-csúcs nyúlványai (Tarajka,
Toronyhegy) és a Lomnici-csúcs gerincének alsó kifutója között. A Tarajka végállomásától, zeg-zúgban erısen lefelé haladva, gyorsan el lehet
érni az ún. Wagner-utat, amely az Alsó-vízeséshez visz. E helyen a habos
víztömeg kolosszális sziklatömbök között hömpölyög, és hosszan elnyúlva alkot több kisebb kaszkádot, amiért Hosszú-vízesésnek is hívják. Ettıl
visszajövet, az útelágazástól kezdve a zúgva aláömlı Tarpatak jobb partján felfelé haladva érjük el a Középsı vagy Nagyvízesést (1226 m). A
Tátralomnic felé kiágazó úthoz hosszú fahíd vezet át a patak felett. A patak e helyen igen széles, medrét középen egy óriás szikla osztja ketté,
amelynek két szélén széles ívben hull alá a csillogó vízsugár. Különösen
kedves látványban van részünk akkor, ha a pozdorjává zúduló habokra a
nap sugarai szivárványt festenek. A Középsı vízeséstıl 6–8 percnyire van
a Felsı- vagy Kisvízesés (1276 m). A fahídról teljes nagyságában élvezhetjük a gyönyörő vízesést, mely két sziklafal közé szorulva, hullámos
alakban hömpölyög le.” A 70 évvel ezelıtt leírt sorok ma is érvényesek.

9. Zöld-tó
A Zöld-tó Matlárházáról közelíthetı meg a legjobban. Matlárházára
Ótátrafüredrıl vagy kisvasúttal, vagy autóbusszal úgy utazhatunk, hogy
Tátralomnicig megyünk s onnan célszerő a másfél km-t gyalog megtenni.
Utazhatunk azonban Poprádtól Tátralomnicra közvetlenül is autóbusszal,
ez azonban a járatok gyér voltát tekintve nem eléggé ajánlható. Végül
Poprádról rendes nyomtávú vasúttal Mátéfalván (Hidegpatak) egy
szárnyvonalra szállva, vonaton is megtehetjük a Tátralomnicig tartó utat.
Tátralomnic és Matlárháza között szép parkok, s azokban, ill. az út mellett: Alnus incana, Picea abies, Acer campestre, A. pseudoplatanus,
Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Rhododendron catawbiense, Ligustrum vulgare, a gyepben: Equisetum sylvaticum, Astrantia major,
Geranium pratense, Chamaenerion (Epilobium) angustifolium, Carduus
glaucinus, Orchis mascula ssp. signifera.
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Matlárházától a Zöld-tó festıi katlana több jelzett turistaúton érhetı el: a.)
kék jelzéső úton, a késmárki Fehérvíz völgyében (1980, 1981); b.) a piros
jelzéső felsı úton (1981, 1983).
a.) Matlárházán az utolsó lakóház a kék jelzéső turistaút indításánál egy
virágkedvelıé. Szép, gondozott sziklakert fogadja itt a nekilendülı turistát és ad ízelítıt azokról a virágcsodákról, amelyek odafent várják. Évrılévre gyönyörködhetünk itt a Gentiana verna, G. clusii, Primula farinosa,
Aster bellidiastrum, Geum rivale, Doronicum clusii, Delphinium oxysepalum és sokféle Saxifraga szépségében.
A házat és elıkertjét elhagyva, kb. a LOISCH MÁTYÁS (1884–1934) emléktábláig bükkelegyes lucos (Abieti–Fagetum) húzódik, a patakparton és
a nyírkosabb helyeken a bükk (Fagus sylvatica), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), madárberkenye (Sorbus aucuparia) és luc (Picea abies)
koronaszint alatt hegyi vagy fürtös bodzával (Sambucus racemosa), fekete lonccal (Lonicera nigra), ükörke lonccal (L. xylosteum), hamvas égerrel (Alnus incana), havasi ribiszkével (Ribes alpinum), málnával (Rubus
idaeus); a gyepszintben erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), buglyospáfrány (Phegopteris connectilis = Dryopteris polypodioides), tölgyespáfrány (Gymnocarpium dryopteris), bérclapu (Adenostyles alliariae),
fehér acsalapu (Petasites albus), szırös baraboly (Chaerophyllum hirsutum), mocsári gólyahír (Caltha palustris), berki szellırózsa (Anemone
nemorosa).
A fokozatosan elegyetlenné váló lucos Piceetum vaccinietosum és P.
oxalidetosum típusú, a kisavanyodó gyepszintben erdei madársóska
(Oxalis acetosella), kétlevelő árnyékvirág (Majanthemum bifolium), erdei
ibolya (Viola sylvestris, ma V. reichenbachiana), fekete és vörös áfonya
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), erdei siskanád (Calamagrostis
arundinacea), berki aggófő (Senecio nemorensis ssp. fuchsii), piros mécsvirág (Melandrium rubrum). Mohaszintben szembetőnı a Polytrichum
attenuatum és Dicranum scoparium. Elıfordultak még: jegenyefenyı
(Abies alba), vörösfenyı (Larix decidua), nyúlsaláta (Prenanthes
purpurea), gyöngyvirágos körtike (Orthilia secunda = Ramischia secunda, Pyrola secunda), nagyon ritkán egyvirágú körtike (Moneses uniflora,
korábban Pyrola uniflora), havasi mirigylapu (Homogyne alpina), erdei
hölgymál (Hieracium sylvaticum = H. murorum), pávafarok salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), évelı szélperje (Mercurialis perennis),
erdei galaj (Galium sylvaticum), fecsketárnics (Gentiana asclepiadea).
Az út egyre jobban közeledik a Fehérvízhez, enyhén emelkedik, majd
hirtelen felhangzik a zúgó vadpatak harsogása, s mire a hídhoz érünk,
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teljes fenségében tárul elénk. Új, az úton eddig nem észlelt fajok tőnnek
fel, mint a havasalji rózsa (Rosa pendulina), a hölgyharaszt (Athyrium
filix-femina), az erdei tündérfürt (Aruncus sylvestris), a havasi kákicsvirág
(Mulgedium alpinum), a hegyi zergevirág (Doronicum austriacum), a lila
borkoró (Thalictrum aquilegifolium), a fehér zászpa (Veratrum album), a
patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius), az erdei gólyaorr (Geranium
sylvaticum), a hármaslevelő macskagyökér (Valeriana tripteris), a ritka
nyelvcsap (Streptopus amplexifolius), az út baloldalán, beöblösödı,
magaskórós foltokban. Jobb oldalon tarka búzavirág (Centaurea axillaris
ssp. triumfettii), osztrák imola (Centaurea austriaca), álarcos bogáncs
(Carduus personatus), felemáslevelő aszat (Cirsium heterophyllum), farkasszılı (Paris quadrifolius), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica).
A Fehérvíz völgyében egy darabig a mőúton haladunk, majd a Zsázsatónál, amely a kányazsázsától vagy kakukktormától (Cardamine amara
ssp. opizii) kapta nevét, érdemes rövid pihenıt tartani. A játékmalmot
hajtó forrás kitőnı íző.
Amint a forrást és a mőutat jobbról elhagyja a gyalogút, fiatalosban sárga
ibolya (Viola biflora), sugárkankalin (Primula elatior ssp. tatrae), ikrás
fogasír (Dentaria glandulosa) 1980. VI. 16-án még javában virágozva,
erdei perjeszittyó (Luzula sylvatica), berki aggófő (Senecio nemorensis
ssp. fuchsii és S. n. ssp. jacquinii), havasalji lórom (Rumex scutatus), hegyi palástfő (Alchemilla hybrida agg. f. monticola).
Kezdenek a hegyek kibontakozni: balra a Késmárki-csúcs északi oldala,
szemben a Karbunkulus-torony válik láthatóvá. S jön az „óriások erdeje”,
mert a sőrő, sötét lucos alját mohapárnával vastagon benıtt sziklagörgeteg alkotja, mintha óriások dobálták volna azt tele (Piceetum abietis
vaccinietosum). Sok a kapcsos korpafő (Lycopodium clavatum) és a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana). Az erdınek mesebeli hangulata
van, mint ahogyan a következı, hó- vagy lavinatörés miatt kipusztult oldalnak is. A letarolt erdıben sok a felverıdı madárberkenye (Sorbus
aucuparia) és a sárga ibolya (Viola biflora), s megjelenik az elsı cirbolya- és törpefenyı (Pinus cembra és P. mugo).
A karfával ellátott pihenı mellett habzó vadpatak zúdul le, rajta keskeny
híd vezet át. Túlsó oldalán meredek kapaszkodó a patak mellett. Semmi új
nincs, a sárgálló mocsári gólyahírek (Caltha palustris) azonban csodálatosak. Velük nı még: Mulgedium alpinum, Veratrum album, Gentiana
asclepiadea, Solidago alpestris (= S. virgaurea ssp. minuta), Athyrium
filix-femina, Luzula sylvatica, Primula elatior, Homogyne alpina,
Alchemilla alpestris.
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A jelzett út a tetı felé közeledve távolodik a pataktól, szerpentin kezdıdik
s beér a törpefenyves övbe (Pinetum mugi). Itt Vaccinium-formáció és
szırfőgyep (Nardetum strictae), holdrutával (Botrychium lunaria), kapcsos korpafüvel (Lycopodium clavatum), áfonyákkal (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), csarabbal (Calluna vulgaris), erdei sédbúzával
(Avenella flexuosa), szırfővel (Nardus stricta), hegyi ciklásszal (Sieversia
montana), kígyógyökerő keserőfővel (Polygonum bistorta), kárpáti harangrojttal (Soldanella carpatica), cérna tippannal (Agrostis tenuis), hegyi
tippannal (Agrostis rupestris), havasi aranyvirággal (Solidago alpestris),
havasi mirigylapuval (Homogyne alpina), aranysárga pimpóval (Potentilla aurea), tátrai harangvirággal (Campanula kladniana), pillás hölgymállal (Hieracium pilosella), szudéta perjeszittyóval (Luzula luteopilosa). E társulás moha-tagjai: Polytrichum piliferum, P. commune, P.
juniperinum, Ceratodon purpureus, Hylocomium proliferum, Aulacomnium palustre, Rhytidiadelphus triqueter, R. squarrosus, Dicranum
scoparium, Lophozia gracilis; zuzmók közül: Cladonia pyxidata, C.
carneola, C. fimbriata var. simplex, C. furcata.
A törpefenyıs tetırıl és az elnyúló fennsíkról már jól látszik a Kopa-hágó
s hamarosan a Késmárki-menedékház is (változatlanul romos állapotban).
A hely botanikailag rendkívül érdekes, mert itt a gránit, ill. a szilikát kızetek találkoznak a Bélai Tátra mészkıjével, s ennek megfelelıen a flórában is feltőnnek olyan mészkedvelı fajok, mint a tavaszi tárnics
(Gentiana verna), a lojdia (Lloydia serotina), a pázsitliliom (Tofieldia
calyculata), a korongpár (Biscutella laevigata), a magcsákó (Dryas octopetala), a törpe habszegfő (Silene acaulis), a Barts-fő (Bartsia alpina), a
pézsmaillatú kıtörıfő (Saxifraga moschata), gombafő (Androsace sp.),
stb. Amikor elsı alkalommal 1980. jún. 16-án jártam a Késmárkimenedékháznál, a havasi rétet teljes pompájában borította a sugárkankalin
(Primula elatior) és a havasi vagy fehér kökörcsin (Pulsatilla alpina).
További fajok: nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora), pettyes
tárnics (Gentiana punctata), hegyi ciklász (Sieversia montana), medvegyörér (Meum mutellinum), rózsás varjúháj (Sedum roseum ssp. scopolii =
Rhodiola rosea), bibikra (Oreochloa disticha), törpe kankalin (Primula
minima), sárga kakascímer (Pedicularis oederi), kúszó főz (Salix repens),
havasi főz (S. reticulata), hegyi boglárka (Ranunculus montanus).
b.) A piros turistajelzés az a.) változatnál jelentékenyebb magasságban,
Tátrabarlang-ligetnél (Kotlinánál) indul, s bár tájképileg nem olyan elragadó, mint az a.) útvonal, mivel csaknem mindvégig fedett terepen halad,
elınye, hogy átszeli azokat a gránitba ereszkedı mészkıterpeszeket, ame-
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lyek a Bélai Tátra Vaskapu és Bolond Gergı elnevezéső csúcsai felıl
nyúlnak le, s így némi ízelítıt ad a mészflórából. Ez különösen jelentıs
azért, mert a Bélai Tátra gerincútja a forgalom elıl lezárt és megtekintése
elıl mereven elzárkóznak (MARTSCHEK ALADÁR, 1983.)
Ez az út bükkelegyes jegenyefenyvessel (Abieti–Fagetum), majd egy
jegenyefenyves-lucossal kezdıdik (Abieti–Piceetum); állományaiból a
lombfák érdekes módon teljesen hiányoznak, csak a luc (Picea abies), a
jegenyefenyı (Abies alba), a vörösfenyı (Larix decidua) és egy erdeifenyı (Pinus sylvestris) jelenik meg. Eleinte szép rét ékelıdik az erdıbe;
ezen igen sok a foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata) és fehér színváltozata (lus. candidissima = albiflora), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), füles kosbor (Orchis mascula ssp. signifera), erdei
nıszıfő (Epipactis helleborine), piros madársisak (Cephalanthera rubra),
turbánliliom (Lilium martagon), pávafark salamonpecsét (Polygonatum
verticillatum), erdei zápóca vagy völgycsillag (Astrantia major), osztrák
borzamag (Pleurospermum austriacum), erdei gombernyı (Sanicula
europaea), kapotnyak (Asarum europaeum), erdei boglárka (Ranunculus
lanuginosus), erdei tündérfürt (Aruncus sylvestris), csermelygyömbér
(Geum rivale), erdei békabogyó (Actaea spicata), farkasölı sisakvirág
(Aconitum lycoctonum ssp. vulparia), fodros, erdei és nehézszagú gólyaorr (Geranium phaeum, G. sylvaticum, G. robertianum), évelı szélfő
(Mercurialis perennis), sárga győszővirág (Digitalis grandiflora), mezei
varfő (Knautia arvensis), csomós csengettyőke (Campanula glomerata),
és fehérvirágú változata (lus. albiflora), csalánlevelő csengettyőke (C.
trachelium), baracklevelő harangvirág (C. persicifolia), erdei kutyatej
(Euphorbia amygdaloides), keserő pacsirtafő (Polygala amara), farkasboroszlán (Daphne mezereum), erdei hölgymál (Hieracium sylvaticum),
erdei és réti csormolya (Melampyrum sylvaticum, M. pratense), berki és
erdei perjeszittyó (Luzula luzuloides, L. sylvatica), orvosi tüdıfő
(Pulmonaria officinalis ssp. obscura), erdei és gömbös varjúköröm
(Phyteuma spicatum, Ph. orbiculare), erdei kákics (Mycelis /Cicerbita/
muralis), nyúlsaláta (Prenanthes purpurea), berki aggófő (Senecio
nemorensis), hegyi (erdei) füzike (Epilobium montanum), piros mécsvirág
(Melandium rubrum), erdei és szálkás pajzsika (Dryopteris filix-mas, D.
carthusiana), hölgyharaszt (Athyrium filix-femina). Cserjék: hegyi juhar
(Acer pseudo-platanus), mogyoró (Corylus avellana), lonc (Lonicera),
málna (Rubus idaeus), erdei vagy piros ribiszke (Ribes sylvestre).
A Bélai Tátra Vaskapu-vonulatáról mészkıtalpak nyúlnak a völgybe.
Ezeket a piros jelzéső turistaút néhány helyen érinti, s ezeknél igen gazdag mészkedvelı flóra díszlik. Megfigyeltem a következıket: lisztes ber-
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kenye (Sorbus aria), molyhos madárbirs (Cotoneaster tomentosa), sziklai
szeder (Rubus saxatilis), havasi rózsa (Rosa pendulina), hegyi palástfő
(Alchemilla monticola), buglyos kıtörıfő (Saxifraga paniculata, korábban S. aizoon), harangláb (Aquilegia vulgaris ssp. longisepala), lila borkóró (Thalictrum aquilegifolium) és fehérvirágú változata (lus. albiflora),
nyúlánk sisakvirág (Aconitum variegatum ssp. gracile), csüdfő vagy baltavirág (Astragalus vel Hedysarum), fásodó veronika (Veronica frutescens), lúdfő (Arabidopsis thaliana), bársonyos madárhúr (Cerastium
lanatum), havasi napvirág (Helianthemum oelandicum ssp. alpestre), ızsaláta (Smyrnium perfoliatum), hosszúlevelő buvákfő (Bupleurum
longifolium), nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria), kék pacsirtafő (Polygala
amara), nyakperecfő (Cortusa matthioli), bókoló és közönséges habszegfő (Silene nutans, S. vulgaris = S. cucubalus), szürke bogáncs (Carduus
glaucinus, korábban C. glaucus), havasi aranyvirág (Chrysanthemum
alpinum), sátorozó aranyvirág (Tanacetum corymbosum, korábban
Chrysanthemum c.), havasi ıszirózsa (Aster bellidiastrum, korábban Bellis michelii), gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), kétlevelő sarkvirág (Platanthera bifolia) (hallatlan tömegben és színárnyalatban), illatos
bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima) és fehérvirágú változata (lus.
albiflora), fehérkosbor (Leucorchis albida), zöldike (Coeloglossum
viride), nıszıfő (Epipactis sp.), madárfészek (Neottia nidus-avis), ökörszem (Buphthalmum salicifolium), májusi gyöngyvirág (Convallaria
majalis), tarka nyúlfarkfő (Sesleria varia), mérges sás (Carex brevicollis),
stb. Egyik mészkibúváson száraz sziklagyep volt, a másikon víz csurgott
alá, itt a sziklákon aranyos és zöld fodorka (Asplenium trichomanes, A.
viride), sárga ibolya (Viola biflora) és havasi hizóka (Pinguicula alpina)
nıtt.
A kis esıbeálló és a kitőnı forrás között, ahonnan a Vaskapu mészkısziklái látszanak (félmagasságban a Kakukktorma-forrás és a Bélai Tátra gerincútja között), csaknem a forrás tıszomszédságában gömböskosbor
(Traunsteinera globosa) néhány példánya virágzik, továbbá havasi ikravirág (Arabis alpina), turbánliliom (Lilium martagon), sápadt repcsény
(Erysimum wittmannii), nyakperecfő (Cortusa matthioli), csermelygyömbér (Geum rivale), kígyógyökerő keserőfő (Polygonum bistorta), bársonyos görvélyfő (Scrophularia scopolii), osztrák galaj (Galium austriacum).
A forrást elhagyva, igen meredek kaptató következik. A szerpentin mellett sugárkankalin (Primula elatior), havasi nefelejcs (Myosotis alpestris),
hegyi zergevirág (Doronicum austriacum), derécefő (Chamaenerion
angustifolium), erdei lednek (Lathyrus sylvestris), s a már állandóan is-
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métlıdı Mulgedium alpinum, Adenostyles alliariae, Aruncus sylvestris,
Geranium pratense, Carduus glaucinus, Centaurea austriaca, Cirsium
heterophyllum, stb. Leküzdve a szintkülönbséget, az eltörpülı lucos hamarosan törpefenyvesbe vált át. Az út menti Nardetum-ban (szırfőgyep):
kárpáti macskatalp (Antennaria carpatica), kárpáti len (Linum extraaxillare), néhány példány gömböskosbor (Traunsteinera globosa), illatos
bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima), zöldike (Coeloglossum viride),
svájci véreslapu (Hypochoeris uniflora = Achynophorus u.), fehérmájvirág (Parnassia palustris), szudéta cickafark (Achillea sudetica = A.
millefolium ssp. sudetica), parlagi madárhúr (Cerastium arvense), elevenszülı keserőfő (Polygonum viviparum), havasi kakukkfő (Thymus
alpestris), nagyon sok s már korábban elıforduló Polygonum bistorta,
Geranium sylvaticum, Pedicularis verticillata, Sieversia montana, Primula elatior, Nardus stricta, Veratrum album ssp. lobelianum, Anemone
narcissiflora, Campanula alpina, Senecio subalpinus, Gentiana punctata,
Ribes alpinum, stb.
A törpefenyıvel tarkált fennsíkon, Agrostis rupestris és Nardus stricta
gyepében ismétlıdnek a fajok. Csak a kanyarban, egy mészkısziklakibúvásos helyen (ahol mindig esik az esı), változik a kép: elıkerül a
tavaszi tárnics (Gentiana = Hyppion vernum), törpe habszegfő (Silene
acaulis), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), pázsitliliom
(Tofieldia calyculata), korongpár (Biscutella laevigata), Kiatibel-kıhúr
(Minuartia laricifolia ssp. kitaibeliana), tejfehér gombafő (Androsace
lactea), Clusius-zergevirág (Doronicum clusii), bársonyos madárhúr
(Cerastium lanatum), havasi harangvirág (Campanula alpina), százszorszépképő ıszirózsa (Aster bellidiastrum), mosuszillatú kıtörıfő (Saxifraga moschata).
A Késmárki-menedékház romjainál az a.) és a b.) útvonal összetalálkozik.
Innen a piros jelzéső út visz a Zöld-tóhoz, ill. a katlanában álló Brančova
chata-hoz. Mindjárt a Kopa-hágó alatti romos turistaház után a Háromszög-tó (Trojrohé pleso) vonja magára a figyelmet. Ez egy feltöltıdı,
oligotróf tó, víze fekete a humusztól. Tızegmoha-fajok (Sphagnum sp.),
hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), havasi aranyveselke
(Chrysosplenium alpinum) élnek benne. A szubnivális övben még: Salix
retusa, Bartsia alpina, Silene acaulis, stb. A Zöld-tóhoz leereszkedı sziklalépcsık mentén tipikus Veratrum album ssp. lobelianum, a legszebb
Sempervivum montanum-ok, sok Sorbus aucuparia, Athyrium filixfemina, Dryopteris carthusiana, Sambucus racemosa, Salix silesiaca,
Juniperus nana, Gentiana asclepiadea, Solidago virgaurea ssp. minuta
(S. alpestris, S. virgaurea ssp. alpestris).
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A Zöld-tavi menedékház körül ültetve: Aconitum firmum. Az itteni
Sphagnum-lápban Eriophorum vaginatum. A sziklagyepben Chrysanthemum alpinum, Doronicum clusii, Campanula alpina, Viola biflora,
Bartsia alpina, Juncus trifida, Vaccinium vitis-idaea, Luzula luteo-pilosa,
Lycopodium clavatum, Homogyne alpina, Campanula kladniana, Marchantia polymorpha.
A Zöld-tóból kifolyó Fehérvíz felsı szakaszán a parton szép, de foghíjas
Alnetum incanae. Benne: Caltha laeta, Doronicum austriacum, Petasites
albus, P. officinalis, feltehetıen P. kablikianus is, Alnus incana, Mulgedium alpinum, Adenostyles alliariae, egyetlen példányban Pedicularis
hacquetii (!), Centaurea austriaca, Ranunculus platanifolius, Gentiana
asclepiadea.
Visszafelé, már a lucosok övében: egyvirágú körtike (Moneses uniflora =
Pyrola uniflora), kakukkfőlevelő veronika (Veronica serpyllifolia),
hegyesszirmú sarkantyúvirág (Delphinium oxysepalum), erdei csormolya
(Melampyrum sylvaticum), kapcsos korpafő (Lycopodium clavatum), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris). A kör bezárul, az út beér
Matlárházára.

10. Út a Nagymorgásra (1983)
A túra szép, a csúcstól a Lomnici-csúcs alatti Enzian-állomásig a hegy
nyugati oldala azonban kietlen kıtenger. A Nagymorgásig a következı,
jobb fajokat találtam: Marchantia polymorpha, Polytrichum commune,
Huperzia selago, Lloydia serotina, Phleum alpinum, Oreochloa disticha,
Poa alpina, Veratrum album ssp. lobelianum, Cardaminopsis neglecta,
Primula minima, Silene acaulis, Pedicularis verticillata, Gentiana punctata, G. asclepiadea, Primula elatior, Campanula kladniana, C. alpina,
Chrysanthemum alpinum, Doronicum clusii, Solidago alpestris, Soldanella carpatica, Potentilla aurea, Carex atrata, Festuca alpina, Anemone
narcissiflora, Carex firma, stb.

11. Zsgyár (Zár) és Kotlina között
A Bélai Tátra mészövezetéhez tartozik Zsgyár, mőemléki védelem alatt
álló gorál falu. Közte és Tátrabarlangliget (Tatrakotlina) között, a mőúttól
D-re terül el a Tokarnya-természetvédelmi rezervátum. Ezt 1980. VI. 15én bejárva, az útmenti réten, alhavasi kaszálón a következı gyepképzı
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fajokat találtam: Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Agrostis tenuis, Helictotrichon pubescens, Nardus
stricta, Trisetum flavescens, Carex pallescens, Luzula multiflorus, Luzula
luzuloides. A gyepben: Crocus heuffelianus, Alchemilla vulgaris, Anemone narcissiflora, Dactylorhiza latifolia, Orchis mascula, Gentiana verna
= Hyppion vernum, Hieracium alpinum, Anemone nemorosa, Cnidium
dubium (C. venosum), Sanguisorba officinalis, Ranunculus acris,
Myosotis arvensis, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Tanacetum
(Chrysanthemum) corymbosum, Lathyrus pratensis, Cruciata ciliata (=
Galium cruciata), Galium mollugo, Geum rivale, Primula veris, Gentiana
asclepiadea, Polygonum bistorta, Rumex acetosa, Polygala amara,
Potentilla aurea, Ajuga reptans, Antennaria dioica, Vaccinium myrtillus,
Veratrum album, Crocus heuffelianus, Luzula luzuloides, L. campestris,
Hieracium sp. (H. sylvaticum erısen szırös alakja ?), Carlina acaulis,
Viola rupestris, V. tricolor ssp. subalpina (= V. saxatilis, V. alpestris),
Melandrium rubrum, Homogyne alpina, Gentiana verna. Patakparton:
Alnus glutinosa, Astrantia major, Polygonatum verticillatum.
Ugyanennek a rétnek a Zsgyár felıli bejáratánál, a „rezervátum” tilalmi
táblájánál, víz mellett: Ranunculus platanifolius, Thalictrum aquilegifolium, Petasites albus, Geum rivale, Cortusa matthioli szép tömegben.
Erdıszélen (a rezervátum faháza mellett): Picea abies, Sorbus aucuparia,
Salix caprea; Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Angelica sylvestris, Oxalis acetosella,
Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis arundinacea, Majenthemum
bifolium, Polygonatum verticillatum, Aegopodium podograria, Gentiana
asclepiadea, Senecio nemorensis ssp. fuchsii, Cardamine pratensis ssp.
matthioli (= C. hayneana), Valeriana tripteris.
Tátrakotlina felé haladva, a mőút bal oldalán, sziklafalon a következı
mészkedvelı fajok nınek: Viola biflora, Cortusa matthioli, Saxifraga
paniculata (= S. aizoon), Aster bellidiastrum (Bellis michelii), Valeriana
tripteris, Phyteuma spicatum, Polygala amara, Carex ornithopoides,
Carduus glaucinus, Thalictrum aquilegifolium, Campanula rodundifolia.
Ezen a szakaszon túl, jobb oldalt, réten: Athyrium filix-femina, Euphorbia
amygdaloides, Cirsium eriophorum, Homogyne alpina, Gentianella austriaca (in fructu), Gentianella cruciata, Gentiana asclepiadea, Alchemilla
vulgaris agg., Asarum europaeum (fenyık alatt), Potentilla aurea, Viola
rupestris, Gentianella livonica (in fructu), Aquilegia vulgaris, Orchis
mascula, Dactylorhiza latifolia.
Az út baloldali kanyarjában kempinghely. Közte és a forrás között, a
domb rétjén: Trollius europaeus, Orchis mascula, Gentianella austriaca,
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Gentiana cruciata, Herminium monorchis (?), Antennaria dioica, Carex
panicea.
A völgyben: Picea abies, Lonicera nigra, Rosa pendulina, Rubus idaeus,
Lilium martagon, Gentiana asclepiadea, Asarum europaeum, Aruncus
sylvestris, Aquilegia vulgaris, Athyrium filix-femina, Lathyrus vernus,
Galium sylvaticum, Petasites albus.
Alnetum incanae-ban: Alnus incana, Lonicera xylosteum, Daphne
mezereum, Acer pseudoplatanus, Abies alba újulat; Petasites albus,
Chaerophyllum hirsutum, Pleurospermum austriacum, Thalictrum
aquilegifolium, Ranunculus lanuginosus, Dentaria enneaphyllos, Paris
quadrifolius, Majanthemum bifolium, Lathyrus vernus, Euphorbia amygdaloides, Valeriana tripteris, Hypericum elegantissimum (= H.
montanum).
Tátrakotlinán, mészkövön Seslerietum-ban (1980 óta nem látogatható
területen): Cypripedium calceolus, Goodyera repens, Primula auricula,
Gentiana acaulis, Bupleurum rotundifolium, Phyteuma orbiculare,
Aquilegia vulgaris, Prenanthes purpurea, Astrantia major, Sesleria varia,
Galium sylvaticum, Convallaria majalis, stb. Lentebb, lucosban Sorbus
aria, Lonicera nigra, L. xylosteum, Viburnum opulus, Actaea spicata,
Rosa pendulina, Succisa pratensis, (devasztált terület).

12. Hátsó Rézaknák völgye a Kopa-hágóig (Bélai Tátra, 1984, 1986)
Javorina a szlovák-lengyel határ közelében, 1000 m tengerszintfeletti magasságban fekszik. Létét az 1759-ben létesített vaskohónak és hámornak
köszönheti. Környéke a múlt században a báró Palocsay család birtoka
volt, tılük vásárolt meg mintegy 40 ezer holdat 1879-ben Hohenlohe
Krafft-Öhringen Keresztély herceg, vadászterület és vadaskert céljaira.
(10–15 amerikai bölény, 25–30 medve és 1200 zerge élt itt.) Ez szolgált a
TANAP (Tátrai Nemzeti Park) jávorhegyi (javorinai) kerületének alapjául; ma ennek alkalmazottai alkotják Javorina helység lakóinak és a fehérvízi (bialovodski) településnek zömét. Javorinanak szép fatemploma van,
elıtte a balra ívelı út – a jellegzetes tátrai útjelzı táblák és a nemzeti parki épület után – a Jávor patak (Javorinka) völgyében kék jelzéssel folytatódik. A patak mentén haladó széles kocsiúton kb. fél órát kell gyalogolni,
csaknem teljesen sík terepen egy hídig, közben csodás panorámával, balról az 1890 m magas Murány kiemelkedı, magányos mészkıszirtjével,
mögötte a még magasabb (1999 m) Újheggyel (Novy vrch). A Jávorpatak hídjánál az út kétfelé válik: jobbra a Jávor-völgybe (zöld jelzéssel,
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lezárva), balra az erdészház mellett a Podmurán tisztását követve, a
Bránka patak mentén a Hátsó Rézaknák (Zadné Med’odoly) völgyében
folytatódik. Az út innen ismét erdıben vezet s a hídtól kb. 20 percnyire
következik a völgy egyik legszebb szakasza, a szők, festıi sziklaszoros,
amelynek víztıl csöpögı mészkıfalán rendkívül gazdag flóra díszlik.
Jobbra vadpatak zúg, az utat pihenık osztják szakaszokra. A 3. pihenınél
(kb. 1 órával az áttörés után) megszőnik a lucos és egy csapásra kitárulnak a Hátsó Rézaknák völgyzárlatának havasi legelıi. Háttérben feltőnik
a Lomnici-csúcs, a Nagymorgás, a Fehértavi- és Vöröstavi-csúcsok. Itt
egy hidacskán átkelve, bal felé enyhe emelkedıvel távolodik az ösvény a
Kopa-hágó (1749 m) felé. Az egyenletesen emelkedı, kényelmes út a
Bélai Tátra egyik legszebb ösvénye. Hosszan elnyúló völgyei – amelyekre az útról jó kilátás nyílik – a kígyógyökerő keserőfő (Polygonum
bistorta) július közepi tömegével, leszelidült kızetformáival, az elelmaradó törpefenyık és egy óriási sziklakert benyomását keltı magashegységi sziklagyepek a Mész-Alpok illuzióját keltik. A Kopa-hágóig
szebbnél szebb részletek követik egymást. Csak a Kopától az egykori
késmárki turistaházig válik kellemetlenül meredekké az út, ám még itt is
érzıdik a mész alapkızet okozta gazdagság (Cortusa matthioli, Dryas
octopetala, Ranunculus thora). A mészflóra a kis terjedelmő Háromszögtónál megszőnik és a festıi Zöld-tónál a szerepet a gránit veszi át.
A leírt út elsı, sík szakaszát hegyvidéki patakmetni égerliget (Alnetum
glutinosae-incanae, ill. Chaerophyllo–Alnetum), a hegyfelıli oldalt mészkerülı lucos (Luzulo–Piceetum) kísérik. Elsıben mézgás és hamvas éger
(Alnus glutinosa, A. incana), füzek (Salix caprea, S. fragilis) és fürtös
bodza (Sambucus racemosa), fás fajok mellett az erdei baraboly (Chaerophyllum cicutaria), borzas turbolya (Anthriscus hirsutus), piros mécsvirág
(Melandrium rubrum), csermely gyömbér (Geum rivale), palástfüvek
(Alchemilla arvensis, A. pratensis, A. monticola) és természetesen acsalapu fajok (Petasites albus, P. hybridus, P. kablikianus) a szembetőnık, a
Petasitesen helyenként az élısködı Orobanche flava. A magaskórós kísérınövényzetben jelen van még a bérclapu (Adenostyles alliariae), a havasi
kákics (Mulgedium alpinum), az osztrák imola (Centaurea austriaca), az
álarcos bogáncs (Carduus personatus), az orvosi angyalgyökér (Angelica
archangelica), a borzas füzike (Epilobium hirsutum), a fecsketárnics
(Gentiana asclepiadea), a havasalji aggófő (Senecio subalpinus), a macskagyökér-fajok (Valeriana officinalis, V. sambucifolia), a gólyaorr fajok
(Geranium sylvaticum, G. phaeum), az erdei galaj (Galium sylvaticum), a
zilált kásafő (Milium effusum).
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A lesavanyodott erdıs oldalban, lucos alatt havasi rózsa (Rosa pendulina), áfonyák (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), perjeszittyók (Luzula
luzuloides, L. sylvatica), erdei hölgymál (Hieracium sylvaticum), berki
aggófő (Senecio nemorsensis ssp. fuchsii), derécefő (Chamaenerion
angustifolium), egyvirágú körtike (Moneses uniflora), enyves aszat
(Cirsium erisithales), sokféle páfrányfaj (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Gymnocarpium dryopteris, stb.) A
mezofil elemeket a pávafarok salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), a havasi iszalag (Clematis alpina), a farkasszılı (Paris
quadrifolia), a sárga győszővirág (Digitalis grandiflora) képviselik.
Javorina falu alatt, patakparton és gyepben még havasi ikravirág (Arabis
alpina), holdviola (Lunaria rediviva), gyásztárnics (Sweertia perennis
ssp. perennis), illatos bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima), szíveslevelő békakonty (Listera cordata) fordultak elı, a Clematis alpina a
lucokon futott. Út mellett, lucfenyı tövénél viszontláthattuk a nyelvcsapot
(Streptopus amplexifolius) is.
A Podmurán-réten (havasi kaszálórét) az Anthoxanthum odoratum, Briza
media, Cynosurus cristatus, Phleum alpinum, stb. főfélék gyepében a
keserőfő (Polygonum bistorta) és az érdeslevelő oroszlánfog (Leontodon
hispidus) júliusban a legszembetőnıbbek, de a narancsvörös vagy rezes
hölgymál (Hieracium aurantiacum), a fehérmájvirág (Parnassia
palustris) és a csinos kakastaréj (Rhinanthus pulcher) a legszebbek.
A rét felsı végén, az erdıbe keskeny hídon át lépünk be, jellegzetes magashegységi magaskórós társulás (altherbosum) kíséretében. A fás fajok
közül a luc (Picea abies), a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), a madárberkenye (Sorbus aucuparia), a málna (Rubus idaeus), a fekete lonc
(Lonicera nigra), az erdei ribiszke (Ribes sylvestre), a kecskefüzek (Salix
caprea, S. silesiaca), csigolyafőz (Salix purpurea) vannak itt jelen; szép
montán fajai a karcsú sisakvirág (Aconitum variegatum ssp. gracile), nyúlánk sarkantyúvirág (Delphinium elatum), osztrák zergevirág (Doronicum
austriacum), havasi bérclapu (Adenostyles alliariae), havasi kákicsvirág
(Mulgedium alpinum), patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius),
alhavasi zászpa (Veratrum lobelianum), völgycsillag (Astrantia major),
erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum), nagy borkóró (Thalictrum
aquilegifolium), hegyi varjúköröm (Phyteuma spicatum), erdei nefelejcs
(Myosotis sylvatica), foltos orbáncfő (Hypericum maculatum).
A fiatal, majd idısebb mészkerülı lucosban (magyar növényneveket ismétlésnél már nem írva ki) Picea abies, Sorbus aucuparia, Betula
pendula, Acer pseudoplatanus, Sambucus racemosa fa- és cserjefajok
mellett páfrányfajok tömege (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas,
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D. carthusiana, Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes, A. viride,
Gymnocarpium dryopteris, igen sok Equisetum sylvaticum, savanyúságjelzı füvek (Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Calamagrostis arundinacea, C. varia), egyéb savanyúságjelzık: Vaccinium
myrtillus, Oxalis acetosella, Melampyrum sylvaticum, körtikék (Pyrola
rotundifolia, Ramischia secunda, Moneses uniflora). Szivárgóvizes helyeken: zsombékos sédbúza (Deschampsia caespitosa) és mocsári zörgıfő
(Crepis paludosa). A terület kosborfélékben gazdag, így a Gymnadenia
odoratissima, Listera ovata, L. cordata már említett fajokon kívül jelen
van a zöldike (Coeloglossum viride), a minka (Herminium monorchis), a
korallgyökér (Corallorhiza trifida), a bíboros nıszıfő (Epipactis atropurpurea), a fehér bibircsvirág (Leucorchis albida) és valószínőleg az
avarvirág (Goodyera repens) is.
Az egyre erısödı mészbefolyás következtében, a szurdoknál és a sziklaszirtek lábánál, egyszer június végén (VI.), egyszer pedig elvirágozva,
július (VII.) közepén a következı fajokat figyeltük meg: Clematis alpina,
Aconitum firmum, Delphinium oxysepalum, Aquilegia vulgaris, Rosa
pendulina, buglyos kıtörıfő (Saxifraga paniculata = S. aizoon), Bartsia
alpina, nyakperecfő (Cortusa matthioli), medvefül kankalin (Primula
auricula ssp. hungarica), kárpáti harangrojt (Soldanella carpatica),
gyásztárnics (Sweertia perennis ssp. perennis), keserő pacsirtafő (Polygala amara), havasi hízóka (Pinguicula alpina), örvös kakastaréj
(Pedicularis verticillata), fehérmájvirág (Parnassia palustris), csitri
(Moehringia trinervia), osztrák borzamag (Pleurospermum austriacum),
százszorszép ıszirózsa (Aster bellidiastrum = Bellidiastrum michelii),
kereklevelő aranyvirág (Chrysanthemum rotundifolium), szıke oroszlánfog (Leontodon incanus), enyves aszat (Cirsium erisithales), szürke bogáncs (Carduus glaucinus), sárga ibolya (Viola biflora), elevenszülı keserőfő (Polygonum viviparum), gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), sziklai macskagyökér (Valeriana tripteris), levéltelen veronika
(Veronica aphylla), közönséges dercevirág (Cardaminopsis arenosa),
orvosi kankalin (Primula officinalis ssp. canescens), hegyi imola
(Centaurea montana), fehér sás (Carex alba), tartós sás (C. firma), madárujjú sás (C. ornithopoides).
Ugyanakkor a patak mellett az elvirágzott aranyveselke (Chrysosplenium
alternifolium), Petasites albus, Doronicum austriacum, Mulgedium
alpinum, Ranunculus platanifolius, R. lanuginosus, Geranium sylvaticum,
Senecio subalpinus, nagyvirágú kenderkefő (Galeopsis grandiflora), hegyi gólyahír (Caltha laeta), medvetalp (Heracleum sphondylium) tömegesek. A növényzet a völgyet záró havasi legelıig állandóan ismétlıdik,
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színpompáját azonban nem lehet megunni. A forrás elıtt, az út mentén
egy helyen ismét megjelenik a Streptopus amplexifolius.
A havasi rét elsı meglepetése a kaszáló alsó részén tömeges zergeboglár
(Trollius europaeus) és a huzamossabban virágzó nagy tömegben nyíló
szudéta árvácska (Viola sudetica). Ezeken kívül júliusban nyíltak:
Veratrum lobelianum, Doronicum austriacum, Hypochoeris (Achyrophorus) uniflora, Campanula cochlearifolia, Senecio subalpinus,
Rhinanthus pulcher, Hieracium aurantiacum (!), Alchemilla alpestris (!),
Aconitum firmum, Chamaenerion angustifolium, Polygonum bistorta,
Dianthus praecox (= D. hungaricus), Anthyllis macrocephala, Thymus
alpestris, Geranium sylvaticum. Felsoroltak közül a svájci véreslapu
(Hypochoeris uniflora) és a törpe csengettyőke (Campanula cochlearifolia) színükkel és tömegükkel uralják a gyepet, a rezes hölgymál
(Hieracium aurantiacum) pedig mélytőző színével virított. Már elvirágzottak július közepére: Anemone narcissiflora, Primula elatior, Homogyne alpina, Sieversia montana, Geum rivale, Geranium phaeum, füvek
közül pedig a már elızıkben említetteken kívül: Helictotrichon
pubescens, Alopecurus pratensis, Poa angustifolia, P. pratensis, Festuca
carpatica, Festuca versicolor.
A havasi kaszálórét fölött tarka virágszınyeg: az Elymo–Seslerietea aszszociációosztályba tartozó Seslerietalia calcariae sorozat társulásai
(Seslerio-Asterion alpini, Caricion firmae, Seslerion tatrae csoport) pompáznak. Gyepképzık: tarka nyúlfarkfő (Sesleria varia), kárpáti és tarka
csenkesz (Festuca carpatica, F. versicolor), bibikra (Oreochloa disticha),
havasi perje (Poa alpina), tartós, lappangó és örökzöld sás (Carex firma,
C. humilis, C. sempervirens). Virágtalanok: györgyfő (Huperzia selago),
lápikorpafő (Lycopodiella inundata = L. selaginelloides). Egyszikőek:
lojdia (Lloydia serotina), turbánliliom (Lilium martagon), gömböskosbor
(Traunsteinera globosa), pázsitliliom (Tofieldia calyculata). Boglárkafélék közül: havasi kökörcsin (Pulsatilla alpina VI.), nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora VI.), hegyi boglárka (Ranunculus montanus);
rózsafélék közül: aranyos pimpó (Potentilla aurea VI.), Potentilla
crantzii VI.; kıtörıfüvek közül: buglyos kıtörıfő (Saxifraga paniculata
VI–VII.), mohaképő kıtörıfő (S. bryoides VII.), mósuszillatú kıtörıfő (S.
moschata VI.); szegfőfélék közül: kárpáti szegfő (Dianthus praecox sok,
VII-ban javában), Kitaibel-madárhúr (Minuartia kitaibeli = M. laricifolia
VI–VII.), egyéb madárhúr fajok (Cerastium tomentosum ?), a közelrokon
pilláslevelő gombafő (Androsace chamaejasme VI–VII.), szártalan habszegfő (Silene acaulis VI.); tátogatófélék közül: örvös, sárga és kárpáti
kakastaréj (Pedicularis verticillata, P. oederi, P. hacquetii, utóbbi ritka;
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VI–VII.), havasi kakascímer (Rhinanthus pulcher VII.), kárpáti csajkavirág (Oxytropis carpatica VII.); tárnicsfélék közül: pettyes tárnics
(Gentiana punctata VI.), zsenge tárnicska (Gentianella tenella VI–VII.,
ritka!), feltehetıleg tavaszi tárnicska (Gentianella verna V.) is, gyásztárnics (Sweertia perennis ssp. perennis VII.); csengettyőkefélékbıl: hegyi
varjúköröm (Phyteuma spicatum VII.), gombos varjúköröm (Ph. orbiculare VI.), törpe csengettyőke (Campanula cochlearifolia VII.). Legnépesebb a fészkesek családja volt: kárpáti macskatalp (Antennaria
carpatica VII.), hegyi imola (Centaurea montana VI–VII.), enyves aszat
(Cirsium erisithales VI.), kárpáti, narancsvörös aggófüvek (Senecio
carpaticus VII., S. aurantiacus VII.), szürke bogáncs (Carduus glaucinus
VI.), szudéta cickafark (Achillea sudetica VII.), havasi aranyvirág
(Chrysanthemum alpinum VII.), százszorszép ıszirózsa (Aster bellidiastrum VI.), Clusius-zergevirág (Doronicum clusii VI.), svájci véreslapu
(Hypochoeris uniflora VII.), hölgymál fajok (Hieracium aurantiacum
VII., H. alpinum VII., H. atratum VII., törpe küllırojt (Erigeron
neglectus ssp. hungaricum VII.), ökörszem (Buphthalmum salicifolium
VI–VII.). Egyéb virágos fajok: korongpár (Biscutella laevigata VI.), havasi napvirág (Heliantheum alpestre VI–VII.), farkasboroszlán (Daphne
mezereum V.) kárpáti len (Linum extraaxillare VII.), széleslevelő bordamag (Laserpitium latifolium VII.), fénylı ördögszem (Scabiosa lucida
VII., sok és igen szép állapotban), törpe kankalin (Primula minima VI.),
havasi zsellérke (Thesium alpinum (VI–VII.), hegyi kövirózsa (Sempervivum montanum VII., sok, szép), Crepis jacquinii, azaz kárpáti zörgıfő,
amely még nem virágzott júliusban, de fénylı leveleirıl könnyen felismerhetı volt, Rhodiola rosea (VI.), és két csengettyőkefaj: a Campanula
alpina és a C. glomereta.
A Kopa-hágónál: gyilkos boglárka (Ranunculus thora VI.), magcsákó
(Dryas octopetala VI.), nyakperecfő (Cortusa matthioli VI.), havasi
hízóka (Pinguicula alpina VI.), sárga ibolya (Viola biflora VI.), fagyos
tárnics (Gentiana frigida VI–VII.), pázsitliliom (Tofieldia calyculata
VII.), Kitaibel-csorbafőz (Salix retusa ssp. kitaibelii VII.). Valamennyi
elvirágozva.
Eddig csak ezen a túrán láttuk: Senecio carpaticus, S. aurantiacus,
Gentianella tenella és Oxytropis carpatica, valamint Crepis jacuinii fajokat. Nem találkoztunk viszont a következı mészkedvelı tátrai növényekkel: Astragalus alpinus, A. frigidus, Aster alpinus, Androsace lactea,
Draba aizoides, Euphrasia salisburgensis, Gentiana clusii, Kernera
saxatilis, Leontopodium alpinum, Primula halleri (= P. longiflora),
Papaver burseri, Satureja alpina, Saxifraga androsace, S. caesia, S.
carpatica.
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13. Ótátrafüred fölötti tızegmohás
Közvetlenül a település ÉNY-i szélén, zárt lucos (Piceetum abietis
oxalidetosum et vaccinietosum) alatt, forrásos és vízáztatta területen tızegmohás (Sphagnetum). Az állományt lucfenyı (Picea abies), nyír
(Betula pendula), madárberkenye (Sorbus aucuparia), hamvas éger
(Alnus incana), kecskefőz (Salix caprea), csigolyafőz (S. purpurea), málna (Rubus idaeus), fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) alkotja. Gyepszintben: Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana,
Gymnocarpium dryopteris, Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella,
Majanthemum bifolium, Paris quadrifolia, Circaea lutetiana, C. alpina
(?), Myosotis palustris, Dactylorhiza maculata, Valeriana sambucifolia,
Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, Senecio fuchsii, Crepis paludosa,
Anthriscus hirsutus, Cirsium oleraceum, Gentiana asclepiadea. A mohaszintet több Sphagnum-faj, Polytrichum attenuatum, P. juniperinum,
Marchantia polymorpha alkották. A tızegmohában kereklevelő harmatfő
(Drosera rotundifolia) is élt (ANDRÁSSY PÉTER adata).
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I I I . Ad d i t a me n t a e
Pótlások az 1984. és 1986. évi túrák alapján
Hincó-tó felé
Hólyagharaszt (Cystopteris fragilis), györgyfő (Huperzia selago), hegyi
boglárka (Ranunculus montanus), mósuszillatú kıtörıfő (Saxifraga
moschata), havasi ikravirág (Arabis alpina), bókoló kövifoszlár (Cardaminopsis neglecta), Barts-fő (Bartsia alpina), sárga kakascímer
(Pedicularis oederi), havasi hízóka (Pinguicula alpina), fagyos tárnics
(Gentiana frigida), Clusius-zergevirág (Doronicum clusii), havasi
szoszőr-bogáncs (Saussurea alpina ssp. macrophylla!), kígyógyökerő és
elevenszülı keserőfő (Polygonum bistorta et P. viviparum), savaska
(Oxyria dygina), havasi bíbikra (Oreochloa disticha), bérci perjeszittyó
(Luzula spadicea).
Felkai-völgy: Virágosrét
Bérci perjeszittyó (Luzula spadicea), havasi szittyó (Juncus trifidus, helyenként Juncetum trifidii társulást alkotva), kárpáti csenkesz (Festuca
carpatica), feketés sás (Carex atrata), örökzöld sás (C. sempervirens,
olykor Seslerio–Semperviretum felé hajló átmeneti társulást alkotva
Sesleria varia-val), patyolatboglárka (Ranunculus platanifolius), hószéli
boglárka (Ranunculus glacialis VII.), zergeboglár (Trollius europaeus,
több, mint korábban, VII.), erıteljes sisakvirág (Aconitum firmum = A.
callibotryon) és albínója a típus mellett (flóramővekben nincs leírva!),
palástfő (Alchemilla monticola s. l.), keserő kakukktorma (Cardamine
amara) és vele együtt a szögletes-fogas levélkéjő Cardamine dentata,
havasi medvegyökér (Meum mutellinum = Ligusticum mutellinum), orvosi
angyalgyökér (Angelica archangelica júliusban tömegesen), erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum), savaska (Oxyria dygina), kerti sóska (Rumex
scutatus), gyásztárnics (Sweertia perennis) tömegesen (ssp. perennis)
fehérvirágú változattal együtt (lus. albiflora), fagyos tárnics (Gentiana
frigida, bıven), Moha: Polytrichum attenuatum. A vízáztatta völgyfenék
fölött, jobb oldalon, sziklagyepben (in Festucetum versicoloris ?): gyönyörő tömegben hegyesszirmú sarkantyúvirág (Delphinium oxysepalum
VII.), hószéli szegfő (Dianthus glacialis bıven, teljes virágzásban júliusban), szudéta cickafarok (Achillea sudetica), osztrák galaj (Galium
austriacum, közeláll a G. anisophyllum-hoz!), havasi kakukkfő (Thymus
alpestris s. l.), lápi áfonya (Vaccinium uliginosum, még virágban). Elvirá-
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gozva: Silene acaulis, Primula minima, Homogyne alpina. Sziléziai háztól a piros jelzéső út mellett turbánliliom (Lilium martagon).
Téry-menedékház környékéhez
A sziklás tóoldalon Oreochloa disticha-gyepben: györgyfő (Huperzia
selago), szívós sás (Carex firma), elevenszülı kígyógyökér (Polygonum
viviparum), Kitaibel-csorbafőz (Salix reticulata ssp. kitaibelii), nárciszképő szellırózsa (Anemone narcissiflora, elvirágozva). A tónak a menedékházzal átellenes oldalán Meum mutellinum-társulás. Nedves, vizenyıs rét,
a havasi medvegyökér nagy borításával. Mellette: kárpáti és havasalji
aggófő (Senecio carpaticus, S. subalpinus; elsı kis példányszámban, második bıven VII.), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum), kárpáti
harangrojt (Soldanella carpatica elvirágozva VII.); szárazabb kibúvásokon: havasi és évelı perje (Poa alpina, P. annua), havasi komócsin
(Phleum alpinum), illatosgyökerő varjúháj (Rhodiola rosea = Sedum
roseum ssp. scopolii).
Matlárháza és Tátralomnic között
Hamvas éger (Alnus incana), szürke és felemáslevelő aszat (Cirsium
canum et C. heterophyllum), álarcos bogáncs (Carduus personatus), turbánliliom (Lilium martagon).
Matlárháza fölött, a bükkösben
Tündérfürt (Aruncus sylvestre), havasi medvegyökér (Meum mutellinum),
piros mécsvirág (Melandrium rubrum), mocsári zörgıfő (Crepis
paludosa), osztrák zergervirág (Doronicum austriacum), s mint fent:
Cirsium heterophyllum, Carduus personatus.
Kopa hágó felé haladva, mészkibúvásos lábazatokon
Savanyú lucosban: fürtös bodza (Sambucus racemosa), erdei varjúköröm
(Phyteuma spicatum), erdei sédbúza (Avenella flexuosa) és perjeszittyók
(Luzula luzuloides, L. sylvatica).
Fehérvíz völgyében
Farkasboroszlán (Daphne mezereum), békabogyó (Actaea spicata), zilált
kásafő (Milium effusum), havasi iszalag (Clematis alpina). Utóbbi június
végén virágzik.
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Matlárháza fölött, a jegenyefenyıs bükkösben (Abieti–Fagetum) még
Havasi iszalag (Clematis alpina), harangláb (Aquilegia vulgaris), holdviola (Lunaria rediviva), európai gombernyı (Sanicula europaea), fehér
acsalapu (Petasites albus), májusvirág (Majanthemum bifolium), farkasszılı (Paris quadrifolia).
Kopa-hágó felé haladva, a mészkibúvásokon
Korongpár (Biscutella laevigata), bogláros buvákfő (Bupleurum ranunculoides!, ritka).
Zöld-tó környékéhez
Györgyfő (Huperzia selago), kígyózó korpafő (Lycopodium annotinum),
törpe harangvirág (Campanula cochlearifolia), vadászfő (Callianthemum
coriandrifolium!), havasi perjeszittyó (Luzula spadicea). A Zöld-tavi menedékház körül júliusban feltőnı az orvosi angyalgyökér (Angelica
archangelica) és elvirágozva a hegyi ciklász (Sieversia montana).
Nagy-Hincó tóhoz még
Hegyi kövirózsa (Sempervivum montanum, júliusban feltőnıen sok),
gyengéd sugármag (Heliosperma quadridentatum); tetın nyelvcsap
(Streptopus amplexifolius!), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum).
Krivánhoz
A lucos-öv felsı határán fekvı rét növényeinek egyik ritkasága
(Hieracium aurantiacum mellett) a kárpáti szegfő (Dianthus praecox = D.
hungaricus). Itt kevés, a Kopa-hágó felé, a Hátsó Rézaknák völgyében (l.
ott) sok (VII.). Ugyancsak a Kriván felé, tovább, sziklagyepben (a mormotás helyen) kárpáti aggófő (Senecio carpaticus) és júliusban virágozva
feltőnı a krajnai aggófő (Senecio carniolicus, más néven S. incanus ssp.
carniolicus). Itt bıven.
A Gerlachon
Ranunculus glacialis (PETHİ ERIKA adata).
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