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VAd bazsarózsák 
nyomában

HOl
keressÜk? 

A  bánáti  bazsarózsa  (Paeonia bana ti ca)  a  Me-
csekben él, a nemrégiben felfedezett keleti bazsa-

rózsa (Paeonia  tenuifolia) pedig az Északi-közép-
hegység területén nő. Erdélyben a Mezőzáh közelé-
ben lévő rezervátumban találkozhatunk vele, ahol 
virágzásakor szervezett túrákat tartanak. A bánáti 

bazsarózsa hazánkban több ezer töves állomány-
nyal büszkélkedhet, a keleti bazsarózsából vi-

szont  csak  pár  száz  tövet  jegyezhetünk.  
Mindkét faj fokozottan védett, esz-

mei  értékük  250  ezer  fo-
rint.
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A bazsarózsa név délszláv eredetű, a 
pünkösdirózsa megnevezés valószí-
nűleg a reneszánszban a pogány ró-

mai rózsaünnepek emlékeként támadt fel. 
A kerti változat pünkösd idején virágzik, a 
vad fajok ennél jóval korábban virítanak, 
már április végén, május elején megcsodál-
hatjuk virágaikat.
A keleti bazsarózsa (Paeonia tenuifolia) élő-
helye a Kaukázustól Törökországon keresz-
tül a Balkán-félszigetig terjed. Pontusi fló-
raelem, vagyis eredetileg a Fekete- és Kasz-
pi-tenger környéki sztyeppek növénye. In-
nen terjedt tovább a Kárpátoktól délre, va-
lamint Erdélybe.
A  keleti  bazsarózsa  40-50  cm  magas,  lágy-
szárú, évelő növény. A föld alatt gumósan 
megvastagodott gyökereiben tárolt szén-
hidrátoknak köszönhetően tavasszal korán 
hozza virágait. Bokros növésű, szárai egye-
nesek, szőrtelenek. Váltakozó állású levelei 

mélyen, szálasan szeldeltek, a levélkék 1 mm 
szélesek.  A  szárakon  egy,  ritkán  két  virág  
nyílik. A virágok nagyok, 7-8 cm átmérőjűek, 
feltűnőek, hét-nyolc, esetleg tíz sötétpiros 
sziromból állnak. Az aranysárga porzók szá-
ma több tíz vagy akár száz is lehet. Termése 
hólyagszerű, durván bársonyos felületű tü-
szőtermés, benne nagy, fénylően fekete 
magvakkal. A nem virágzó növény hasonlít a 
tavaszi héricsre. Érdekesség, hogy magyar-
országi élőhelyén együtt nő a héricsekkel, és 
a virágzásuk előtt a felületes szemlélő köny-
nyen összetévesztheti őket.
A bánáti bazsarózsa levelei azonban széle-
sek,  háromszorosan  hármasan  tagoltak,  a  
szárakon egy, ritkán két virág nyílik, a virá-
gok színe világosabb rózsaszínes.  Termése 
szintén hólyagszerű, durván bársonyos fe-
lületű tüsző, fénylő fekete magokkal. 

Molnár péter

Fontos!
A növény 

minden része 
mérgező.

A pünkösdirózsa ismert virág, hiszen sok kertben díszlik teltvirágú változata. 
Annál kevesebben tudják, hogy Magyarországon két vadon élő rokona is fellelhető: 

a bánáti bazsarózsa és a keleti bazsarózsa.
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