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Tájházi botanikus kertecske - Jósvafő*

(Domán Edit és Tóth Erika ANP)

Az Aggteleki Karsztot járó embernek a fátlan, talajtakaróval alig fedett, viszonylag 
nagy kiterjedésű sziklakibúvásos hegyoldalak, karrmezők a legszembetűnőbbek. A 
terület jellemző képéhez ugyanúgy hozzátartoznak ezek a száraz, köves, minden 
nedvességet elnyelő, jellegzetes karsztvegetációval fedett oldalak és platók, mint a 
kiterjedt erdőség, a fennsíkok kaszálói és völgyekben, a források és bővizű patakok 
mellett egész éven át üde, virágos rétek.

A mediterrán hangulatot idéző meredek déli hegyoldalakon a csekély talajborítottság 
miatt sosem alakulhatott ki igazán zárt erdő. A növényzet hézagosán, foltokban borítja 
a felszínt, a hófehéren kibukkanó kövek felületét színes mozaikot alkotó 
zuzmóegyiittes foltjai tarkítják, a repedésekben pedig sajátos sziklahasadék-növényzet 
telepszik meg. A változatos felszíni formáknak köszönhető mikroklimatikus 
különbségek teszik lehetővé, hogy szinte egymás szomszédságában találnak megfelelő 
élőhelyet eltérő igényű fajok és növénytársulások.

Szabadon, valamint karsztbokorerdő- és lejtő sztyeppfoltok közé ékelődve szerencsére 
még nagy kiterjedésben, viszonylag jó állapotban találhatók sziklagyepek az Aggteleki 
Nemzeti Park területén, egyedül az Esztramos rendkívül értékes és ritka fajoknak is 
otthont adó sziklás gerincének jelentős részét semmisítette meg a kőbányászát.

Az Alsóhegy karsztbokorerdeínek sziklagyeppel alkotott változatos mozaikja őrzi a 
Gömör-Tomai karszt féltve őrzött kincsét, a tornai vértöv el. A fokozottan védett 
növény, mely Jósvafő címerében is szerepel, a legritkább és legveszélyeztetettebb 
növényfajokat összegyűjtő világörökség listán is szerepel.

A tomanádaskaí Alsóhegyen járva, még kezdő botanikus korában fedezte fel Jávorka 
Sándor az 1900-as évek elején. A tomai vértő kizárólag a Tomai Karszt néhány 
pontján fordul elő, magyar és szlovák oldalon egyaránt. Karcsú, finoman szőrös 
növény. Június elejétől kora őszig szinte folyamatosan hozza szép sárga, 
csengettyű szerű virágait, E világon egyedülálló növényt kényessége és 
veszélyeztetettsége miatt nem kívánjuk eredeti élőhelyéről kiemelve a botanikus 
kertecskébe telepíteni.

El kell azt is mondanunk, hogy egykor a területen ilyen nagy kiterjedésben nem 
találhattunk volna karrmezőket,"ördögszántásokat", Az emberi tevékenység hatására, a 
helytelen érd oki terme lés, az erdőtüzek és a legeltetés nyomán növénytakaró nélkül 
maradt, eredetileg is sekély talajú, meredek oldalakon a csapadék igen hamar lehordta 
a termőréteget.

* :i szúrótap a botanikus kertecskc 1997, július 25-i ünnepélyes átadására készült cl. az 5. Jósvaíoi fa In napok
alkalmából.
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A napsütésnek erősen kitett, meleg-száraz, csupasz lejtőkön az eredeti erdösebb 
növénytakaró nem tudott felújulni, egyrészt a megváltozott talaj- és mikrokiimatikus 
viszonyok miatt, másrészt nem bírta a versenyt az ősi kopárfoltokról gyorsan 
betelepülő, s ott magát jól érző füves növényzettel

A tájház botanikus "kertecskéjét" első évben ezekkel a pionír növényekkel próbáltuk 
benépesíteni, hogy a helyi érdeklődő lakosságnak és az erre kirándulóknak 
karnyújtásnyi távolságban tudjuk bemutatni a sziklagyepek természetes alkotóit.

Nagyon kevés olyan növényfaj van, amely képes meredek, napsütötte, az időjárás 
viszontagságainak erősen kitett, állandóan málló, aprózódó kőzeten megtelepedni és 
élni. Mégis kevés olyan hazai növényzeti típus van, mely vetekedhetne a sziklagyepek 
virágpompájával

Az extrém körülményekhez alkalmazkodott, kis termetű, sokszor "pámaszenírF 
csomókba tömörülő, pozsgás levelű kövirózsák és varjúhájak a legismertebbek. A 
sárga és a rózsás kövirózsa virágai nyugodtan versenyre kelhetne sok orchideával 
Mindkét kövirózsa, falunapok idején nyíló, védett ékessége sziklagyepjeinknek

A kövirózsákhoz rendkívül hasonló buglyos kőtörőfűT amely szintén védett ritkaság. 
Északi kitettségű letöréseken, kárpáti sziklagyepekben tenyészik. A borsos, a fehér, a 
hatsoros és a bablevelű varjúháj gyakori és talán a legismertebb alkotót a meredek, 
kőkibúvásos hegy oldalak növényzetének

A környék száraz sziklagyepjeiben gyakorta találkozunk olyan növényfajokkal, 
amelyek finom illő olajtartalma miatt fűszernövényként általánosan ismertek, ilyenek a 
különböző kakukkfű faj ok és a szurokfű.

A homoki pimpó hatalmas foltokat borit be hamvas levélkéivel és tavasszal szinte 
sárgára festi a hegyoldalakat. Élénk sárga, fényes szirmai miatt kaphatta nevét a 
napvirág, mely el fás odó tövével kicsiny cserjére emlékeztet.

Ilyenkor július végén bozontos sárga fejével emelkedik ki a gyepből a sárga hagyma, 
A hegyi és a sarlós gamandor gyakori és állandó alkotója a sziklagyepjeinknek.

A közönséges boróka az Aggteleki Karszt egyetlen őshonos tűlevelű faja. Bár nem 
jellegzetes szikiagyepi növény, elszórtan előfordul meredekebb hegyoldalakon. Inkább 
a lankásabb részeken, száraz gyepek, elhagyott legelők jellegzetes fás szárú növénye

A festő pipitér rikító sárga, a macska farkú veronika kékes-lila virágja és a védett 
magyar repcsény színesíti a sziklagyepeket a jellegzetes fúfajok, a deres csen kész, 
karcsú fényperje, prémes gyöngyperje és a sziklai perje csomói között,

E kicsiny sziklakerttel szeretnénk ízelítőt nyújtani az Aggteleki Nemzeti Park 
területének egyik legjellegzetesebb, sok védett növénynek otthont adó élőhelyéről 
További terveink között szerepel a fennsíki kaszalók és a szőlőhegyek rétjeinek 
jellegzetes virágainak betelepítése


