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A vadregényes Bucsecs után, ahol sorozatunk előző részében együtt barangoltunk a ritka fajok 

feltárásáért, maradjunk szintén Erdélyben, és túrázzunk együtt a Királykőbe újabb „rejtett kincsek” 

megtalálásáért. Oda, ahol már májusban bontogatja szirmait és túrázni vonz a gyönyörű Haynald-

daravirág (Draba haynaldii), ahol a nyár elején már virágzik a páratlanul szép endemikus 

Királykői-szegfű (Dianthus callizonus), ahol a szédületes mészkőfalak sziklarepedéseiben 

menedékhelyet talál magának a kimondhatatlanul ritka szirtipáfrány, a Woodsia pulchella. 

E nemzeti parkot az IUCN-osztályozás szerint a II. kategóriába sorolták. Mi most a park nyugati 

részének botanikai értékeit tárjuk fel. Itt két védett területet is létesítettek, a Stanciului-barlang, 

valamint az Avenul din Grind Különleges Élőhely (IUCN IV-es kategória) nevűt. A védett 

területen sok túralehetőség adódik, ezek közül szerintem a legérdekesebbek, legizgalmasabbak, de 

a legnehezebbek is a Plaiul Foii menedékháztól induló jelzetlen ösvények, ahol a turistaforgalmat 

nemrég a Királykő Nemzeti Park igazgatósága betiltotta. Erről sokat tudnék írni, de egyelőre 

azonban semleges szeretnék maradni, annyit viszont megemlítenék, hogy a park természeti 

értékeinek megőrzése érdekében nem annyira a turistaforgalom betiltása lenne fontos a jelzetlen 

ösvényeken, mint inkább a legeltetés tilalmazása egyes nagyon fontos területeken. Hozzáteszem: 

egy tavalyi királykői magashegyi túránkon megfigyeltük, hogy a keleti oldalon, a Grind 

menedékkuckó és a Pásztor-csúcs között a növényzet többnyire elpusztult a nagymértékű 

legeltetés miatt...  

Visszatérve a jelzetlen ösvényekre, csak egy párat említenék azokból a gyalogutakból, amelyek 

során egy teljesen különleges növényvilágot találtunk, olyan sajátságos és bennszülött fajokkal, 

amelyek bátran versenghetnének Európa bármely hasonló havasának fajaival. Ilyen területek a 

Közép-, a Csoránga-, valamint a Vörös-öv, a Padina lui Călineţ-, az Ablakos-, a Padina Lăncii-, 

valamint a Hidak-szurdokvölgy, az Ivan-, valamint a Csalános-völgy stb. A Királykő flóráját és 

vegetációját nagyon sok botanikus kutatta, a hegységből sok érdekes endemikus és ritka faj is 

előkerült, az egyik ilyen faj, amiről az Erdélyi Gyopár 2014/4. számában is említést tettünk, a 

Thesium kernerianum, amit Simonkai Lajos nagy botanikusunk e hegységben talált meg 1883-

ban. A romániai botanikai szakirodalom a Bucsecs-hegységi Gaura-völgyet említi tévesen a faj 

locus classicusa-ként, habár a faj tényleges klasszikus előfordulási helye a Királykő, ahol 

Simonkai első ízben találta meg. Nagyon érdekes az endemikus királykői- vagy koronás-szegfű 

(Dianthus calli-zonus) jelenléte, melyet az egész földkerekségen csak a Királykőben találhatunk 

meg.  

Schott és Kotschy botanikusok írták le a XIX. század derekán, a faj neve azóta sem változott, még 

a Flora Europaea is így ismerte el. Egyes botanikusok szerint a faj a Bucsecs nyugati részében is 

jelen van, de ez az adat sem herbáriumi példánnyal, sem fotóval nincs igazolva. Még egy 

különlegességet kell említenünk erről az érdekfeszítő fajról: sokan nem tudják, hogy a 

határozókulcs, ami elválasztja a fajt a más szegfűktől nem a „korona” jelenléte a szirmokon (más 

szegfűk szirmain is vannak hasonló rajzok, például a Dianthus deltoides-en vagy az Alpokban 

jelenlevő Dianthus alpi-nuson is), hanem a levelek alakja. Így a mi fajunk levelei egyenes 

lándzsásak, szélesebbek az alapon, a középső szárlevelek pedig szélesebbek, mint az alsók, sőt a 

szirmok szegélye fogazott, vagy majdnem fogazott. Szólnunk kell a Baumgarten kankalinról 

(Primula baumgarteniana), amely gyakorlatilag a Föld egyik legritkább növénye. Jelenléte a 

Királykőben nem kizárt. Az utolsó herbáriumi adat, amely a faj jelenlétéről tanúskodik, több mint 



százéves. E fajt Baumgarten János találta meg először a XIX. század elején a Fogarasi-havasok 

Dregus gerincén, és Primula integrifolia-ként jegyezte le. Picit később Sigerius is megtalálja a fajt 

a Királykőben, ő pedig Primula spectabili ß clusiana néven említi. Schur botanikus is szóváteszi a 

faj jelenlétét a Zirna-völgyön (Fogarasi-havasok), valamint a Bucsecsben. Moesz Gusztáv 1904-

ben találja meg a Keresztyén-havason, és 1908-ban Degen Árpáddal írja le Primula 

baumgarteniana-ként.  

E növény elég közel áll az Alpokban növő Primula wulfeniana-hoz, azonban a mi fajunk levele a 

végén nem hegyes, töve felé is kevésbé keskenyedik, széle mindig róna és kiterült, nincsen 

visszagörbülve vagy visszahajlítva, színe kék és nem sötét kékeszöld, csészéje rövidebb, de 

emellett nem szűkebb, csészesallangja rövidebb, végén lekerekített, és nem hegyeskés. Sajnos az 

utolsó hiteles adat úgy néz ki, hogy a Moesz Gusztávé (1904), a Halda Josef (cseh amatőr 

botanikus, aki kilenc éven át kereste volna ezt e ritka fajt, és a tizedikben megtalálta a Királykőben) 

adata 1976-ból megkérdőjelezhető, ugyanis nincs herbáriumi példány, a folyóirat pedig, ahol 

publikálta, egy amerikai kertészeknek szóló közlöny, a cikket egy teljesen nem tudományos 

nyelvezeten (inkább narratív stílusban) írta.  

A szerző egy levelemre sem válaszolt, pedig megkértem, hogy egy picit bővebben írjon a fajról. 

Sajnos manapság nem csak a növényt nem találjuk a terepen, de úgy néz ki, hogy még herbáriumi 

példány sem létezik, ami tanúskodna a faj jelenlétéről, ugyanis a régi botanikusoktól nem maradt 

herbáriumi példány, a Moesz Gusztávé (amit 1904-ben szedett a Keresztény-havasból) elpusztult 

az egyik világháborúban. Tehát az egyetlen dolog, amit tenni lehet a faj újrakeresése marad, ami 

egyáltalán nem könnyű feladat, de valakinek ezt is meg kell próbálnia. 

Egy másik érdekes faj a Királykő flórájában a berki lizinka (Lysimachia nemo-rum), amely nálunk 

Vörös Könyves nagy ritkaság. Egy nyugat-közép európai-szub-mediterrán faj, az erdők szélén, 

bükkösökben, folyók mellett, nedves területeken fordul elő. A Királykőben nagyon ritka, én 

csupán két herbáriumi lapot találtam, amelyeket innen gyűjtöttek. Az egyik a Krepetura-nyeregből, 

a másik pedig a Călineţ-híd környékéről származik. 

A hagymaburok (Liparis loeselii) egy fokozottan védett cirkumboreális flóra-elem, glaciális 

reliktum faj. Hazánkban több helyről is említették a régi botanikusok, de manapság sajnos csak 

egy-két helyen bukkantak rá. A Királykőben is említették, mégpedig a Funduri esztena környékén. 

Érdemes lenne abban a körzetben újrakeresni ezt a nagyon értékes, veszélyeztetett orchideát. 

A Királykő Nemzeti Park nyugati része sok más érdekes növényfajnak nyújt menedékhelyet, ezek 

közül megemlítjük a következőket: győzedelmes hagyma (Allium victorialis), vitézvirág 

(Anacamptis pyramidalis), pilláslevelű gombafű (Andro-sace chamaejasme), bozontos gombafű 

(Androsace arachnoidea), erdélyi harangláb (Aquilegia transsilvanica), Arabis hornungiana, 

kárpáti müge (Asperula carpatica), hegyi csűdfű (Astragalus alpinus), Aubrieta columnae subsp. 

platycar-pa, erdélyi madárhúr (Cerastium trans-silvanicum), Conioselinum tataricum, nagy-fészkű 

zörgővirág (Crepis conyzifolia), kárpáti zörgővirág (Crepis jacquinii), brassói boroszlán (Daphne 

blagayana), henye boroszlán (Daphne cneorum), Haynald daravirág (Draba haynaldii), Erigeron 

nanus, fényes galaj (Galium lucidum), sárga encián (Gentiana lutea), Geranium sylvaticum subsp. 

caeruleatum, fehér estike (Hesperis nivea), Hesperis oblongifolia, sömörös kosbor (Orchis 

ustulata), tarka kosbor (Orchis tridentata), kárpáti csajkavirág (Oxytropis carpatica), Primula 

elatior subsp. intricata, borzas kakascímer (Rhi-nanthus alectorolophus), alpesi boglárka 

(Ranunculus alpestris), Ranunculus thora és Haller-kankalin (Primula halleri). 1889-ben 

Sündermann botanikus a Mălăieşti-völgy feletti Bucşoi-hegyen egy teljesen különleges páfrányt 

talált, amit akkoriban Woodsia glabella-ként határozott meg, és amelyről később Degen Árpád 

számolt be bővebben a Magyar Botanikai Lapokban. A gyűjtött herbáriumi példányt a Brassói 



Erdészeti Egyetem Herbáriumában őrzik. Nemrég Ciocârlan és Pop botanikusok publikáltak egy 

cikket (Woodsia pulchella Bertol. in Romanian Flora), amelyben beszámolnak a Woodsia 

pulchella új lelőhelyéről Erdélyben, valamint morfológiailag is bizonyítják, hogy a Sündermann 

Bucsecsben talált növénye tulajdonképpen a Woodsia pulchella, és nem a W. glabella. Erről az 

igazán ritka fajról szeretném tájékoztatni kedves olvasóinkat az alábbiakban. Latin neve: Woodsia 

pulchella Bertol., magyar neve: díszes szirtipáfrány. 

Nemzetségneve Joseph Woods (1776–1864) angol tervező, botanikus nevéhez fűződik. 

Tudományos fajneve (pulchella) a latin pulcher (szép) szó kicsinyítője, ami a növény szépségéről 

tanúskodik. Íme pár fontosabb morfológiai adat e fajról: évelő, 2–10 cm magas kis páfrány. 

Levélnyele nagyon rövid, tövén feketés, feljebb zöldes vagy szalma, kopasz vagy csak tövén 

elszórtan pelyvaszőrös. Lemeze nagyon vékony, áttetsző, világoszöld, fonákja teljesen kopasz. 

Egyszer szárnyalt. Szárnya hegyes háromszög alakú karéjú vagy szárnyasan szeldelt. Július–

augusztusban virágzik. A Nemzeti Vörös Könyv a Végveszélyben (EN) kategóriába sorolja, 

szerintem a Kihalófélben (CR) csoportba kellene iktatni. Mészkövön, mérsékelten üde, kissé 

árnyas sziklafalakon, hasadékokban találjuk meg a Pireneusokban, a Keleti- és a Közép-Alpokban, 

valamint a Déli-Kárpátokban. Nálunk a következő védett területeken fordul elő: 

1. a Királykő Nemzeti Parkban (Királykő-hegység): a Prăpăstiile Zărneştilor-hasadékban, a Bârsa-

völgyön, a La Zaplaz nevű szikláknál (Deubel ösvény), a Padina Lăncii-szurdokvölgyön, valamint 

a Nagy-Kőfolyáson; 

2. a Bucsecs Natúrparkban (Bucsecs-hegység): a Mălăieşti-völgy felett, a Bucşoi-csúcs környékén, 

azzal a megjegyzéssel, hogy itt Sündermann botanikuson kívül senki nem látta. 

Ha a királykői túráik során ezt a gyönyörű fajt megtalálják, kérjem, védjék, hiszen olyan nagy 

ritkaság!   


