
KELEMEN-HAVASOK NEMZETI PARK 

 

A Máramarosi-havasok Natúrparkból, ahol az előző lapszámban együtt kalandoztunk, utunk 

ugyancsak Erdélybe vezet. Oda, ahol a nyár elején virágzik egy roppant ritka sásfaj, a Carex 

heleonastes, ahol tavasszal a Kis-Besztercés-csúcs közelében, a még megmaradt hófoltok mellett 

a turistát a ritka harangrojt (Soldanella montana) köszönti, Erdély legnagyobb vulkanikus 

hegységébe, ahol a Tizenkét Apostol bizarr sziklavilága csalogat túrázni, az elbűvölő Kelemen-

havasok Nemzeti Parkba hívjuk meg kedves olvasóinkat. 

Nemzeti parkunkat az IUCN-osztályozás szerint a II. kategóriába sorolták, 24 041 hektár területen 

fekszik, három megye (Maros, Hargita és Suceava) felszínén. 

A park területén a következő természetvédelmi területek vannak: a Jnepeniş cu Pinus cembra 

Tudományos Rezervátum (IUCN I-es kategória), a Tizenkét Apostol Emlékpark (IUCN III-as 

kategória), valamint a Kelemen Jézer-tó Különleges Élőhely (IUCN IV-es kategória). 

A park területén sok érdekes túralehetőség van, lássunk csak egyet a botanikai szempontból 

érdekesebb túrák közül.  

Utunk Gura Haitii-ból indul, ahová például Dornavátra helységből juthatunk el. A Tárnyica-völgyi 

erdőúton 2-3 kilométert terepjáróval is megtehetünk, aztán gyalogosan megyünk a gyakorlatilag 

tönkretett úton. Hamarosan egy tisztásra érünk, ahol nagyon szép panoráma fogad a Nagy-Köves-

csúcs felé. Innen a piros kereszt jelzést követjük, ami sajnos elég gyenge minőségű. Egy kaptató 

után a havasi törpefenyő birodalmába lépünk, ahol az előrehaladás picit nehezebb. Nemsokára 

keresztezzük a Mária Terézia utat (piros pont jelzés), azután meg szinte jelzés nélkül megyünk a 

főgerincig, nagyon meredek terepen. Innen már nincs nagyon messze a hegység legmagasabb 

pontja, a Pietrosz-csúcs (2100 m), ahonnan lenyűgöző panoráma fogad. Ebédszünet után 

továbbindulunk a főgerinc jelzését követve (piros sáv). Sok szép növényfajt láthatunk, ha kicsit 

figyelmesek vagyunk. Például júniusban gyönyörű fotókat készíthetünk a virágzó erdélyi 

havasszépéről (Rhododendron myrtifolium). 

A Magyar-Negoj-csúcsról is gyönyörű kilátásban lesz részünk, csak a Román-Negoj felé ne 

nézzünk, ugyanis a valahai Kénbánya elkeserítő látványt nyújt... 

A Negoj-nyeregig egy elég meredek, köves helyen megyünk le, onnan már könnyebb az út, 

hamarosan az Üllőkő-nyeregbe (1910 m) érünk, ahonnan a kék háromszög jelzésen ereszkedünk 

le egészen a volt kénbánya lakótelepéig. Innen, ha van, ki jöjjön értünk kocsival, elmehetünk 

egészen Gura Haitii-ig, onnan meg Dornavátrára. Túránk elég hosszú, kb. 10 órát vesz igénybe, 

így ajánlatos reggel korán indulni. A park növényvilága elég alaposan kutatott, de azért még 

manapság is találhatunk új fajokat a hegység flórájában. Érdekes a harangrojt (Soldanella mon-

tana) jelenléte, a botanikusok több helyen is megtalálták a Kelemen-havasok-ban (Tatár-tető, 

Istenszéke, Írott-kő, Keselyű-kő, Kis-Besztercés, Tămău, Sztrunior-tető stb.). Újabb kutatások 

azonban (Zhang és Kadereit, 2003) azt feltételezik, hogy a Soldanella montana az Alpok 

endemizmusa lenne, a Kelemen-havasokban a Soldanella rugosa új faj (2002-ben írta le L. B. 

Zhang) van jelen. A Fritz Vierhapper botanikus által 1909. augusztus 2-án a Radnai-havasokban 

gyűjtött példány címkéjére Zhang a „holotípus” megjegyzést írta. Ennek alapján írta le ezt az új 

fajt, holott tisztán látható, hogy a herbáriumi lapra a Soldanella hungarica faj van préselve. 

Tulajdonképpen a Soldanella rugosa új fajt egy 2007-ben megjelent cikkében J. Niederle botanikus 

is megkérdőjelezi. Holotípus = egy faj egyetlen fizikai példánya vagy illusztrációja, a fajt 

reprezentáló, a leírás egyértelműségét biztosító típuspéldány, tehát az az egyed, amivel 

összehasonlítva meg lehet állapítani, hogy egy példány a fajhoz tartozik-e. A Soldanella montana 

érdekes harangrojtról egy elkövetkező számban bővebben fogunk beszámolni. Egy másik érdekes, 



hazánkban kritikusan veszélyeztetett növényfaj a Trifolium lupinaster. Ez egy érdekfeszítő 

kontinentális elem, amely Szibériától egészen a Kárpátokig jelen van. Egyes botanikusok azt 

feltételezik, hogy a nálunk jelenlevő faj elizolálódott a sztyeppikus zónából a havasokba, így 

Ludwig Holub cseh botanikus új fajként írja le a tudomány számára Lupinaster romanicus néven. 

A faj továbbra is enigmatikus marad, újabb kutatásokat igényel. Nálunk kimondottan a Kelemen- 

és a Máramarosi-havasokban, valamint a Nemere-hegységben van jelen. Mindhárom helyen újra 

meg kellene lelni, az utóbbi évtizedekben nem találták meg, vagy talán nem is kereste igazán senki. 

A Kelemen-havasokban a La Faţa Gardului nevű forrás mellett lenne jelen. Sajnos az ez évi, már 

így is nagyon zsúfolt botanikai túratervembe már nem fér bele eme érdekes faj újrakeresése a 

Kelemen-havasokban, így jövőre lesz beiktatva. Ha a kedves olvasók közül tud valaki a La Faţa 

Gardului nevű helyről, kérem, szóljon. Egy harmadik, izgalmas faj jelenlété-ről a Kelemen-

havasokban, a Carex chor-dorrhiza-ról sajnos az utolsó dokumentált adatok a hatvanas évekből 

származnak, így ezt a különleges növényt is újra kellene keresni. Úgy néz ki, hogy a Rekettyés-, 

valamint a Cica-csúcs körüli nedves, tőzeges helyeken fordul elő. Vörös Könyves növény, amit a 

törvény által védett fajok közé is be kellene iktatni. Egy másik sásfaj, a Carex heleonastes is nagy 

ritkaság nemcsak a Kelemen-havasokban, hanem egész Romániában, tulajdonképpen előfordulása 

nálunk csak az említett hegységben volt bizonyítva. A fajt Zólyomi Bálint nagy botanikusunk 

találta meg, 1941-ben a Cica-csúcs környékén. Ezt az érdekes sást is meg kellene keresni. A Juncus 

minutulus szittyófaj is ritkaságnak számít a Kelemen-havasok flórájában, ez a bámulatos növény 

sajnos manapság nálunk már a kritikusan veszélyeztetett fajok közé került a Vörös Könyvben. A 

fajt a Kelemen-havasok moldovai részén találta meg Gavril Negrean román botanikus, 1980-ban 

Dornişoara helység közelében. A zöldhúr (Sagina apetala) veszélyeztetett faj is jelen van a 

Kelemen Nemzeti Parkban. Először Prodán írta le Sagina ciliata var. depressa néven, később 

bebizonyosodott, hogy a S. apetala fajról van szó. A Tămău-patak völgyén találták meg 1953-ban, 

de azóta nincsenek újabb adatok erről a ritkaságról. A Salix bicolor fűz (amelyről az Erdélyi 

Gyopár 2012/6. számában írtunk bővebben) is jelen van a Kelemen-havasokban, két helyen is 

rálelt Emil Pop román botanikus, mégpedig a Rekettyés-csúcson, valamint a Poiana Cailor nevű 

helyen. 

Meg kell említenünk, hogy 1929-ben Alexandru Borza botanikus a Vegetaţia şi flora Ardealului. 

Şedinţă geobotanică (Erdély növényzete és flórája. Geobotanikai ülés) című művében közli a 

Linnea borealis jelenlétét a Kelemen-havasokban, mégpedig a Kusma-kő (1264 m) környékén. A 

faj megtalálója tulajdonképpen Heinrich Wachner volt, a brassói Johannes Honterus Líceum 

tanára. Az egész országban e ritkaságot csak ezen a helyen említették, manapság már az eltűnt 

fajok közé sorolhatjuk. A fentebb említett veszélyeztetett fajokon kívül még sok érdekes, vörös 

listás fajt találunk a Kelemen-havasok Nemzeti Parkban, ezek közül megemlítjük a kék csatavirág 

(Polemonium caeruleum), a pettyes tárnics (Gentiana punctata), az angyalgyökér (Angelica 

archangelica), az erdélyi havasszépe (Rhododendron myrtifolium), az északi szirtipáfrány 

(Woodsia ilvensis), az aggófű (Senecio incanus subsp. carnio-licus), a szártalan tárnics (Gentiana 

aca-ulis), a sárkánygyökér (Calla palustris), a mocsári korpafű (Lycopodiella inundata), a páfrány 

(Cystopteris montana), a Cystop-teris sudetica, a kárpáti torokvirág (Toz-zia alpina 

subsp.carpathica), Pedicularis exaltata, a Borbási-kakascímer (Rhinan-thus borbasii), a Thymus 

bihoriensis, az alpesi veronika (Veronica alpina), a Baum-garten-veronika (Veronica 

baumgartenii), a havasi istác (Armeria maritima subsp. alpina), a tőzegeper (Comarum palustre), 

a bordamag (Laserpitium archangelica), az osztrák borzamag (Pleurospermum austriacum), a 

torzsaszerű here (Trifolium spadiceum), a pompás tárnics (Gentiana clusii), a vitézvirág 

(Anacamptis pyrami-dalis), a győzedelmes hagyma (Allium victorialis), a kárpáti csenkesz 



(Festuca carpatica), a Porci-csenkesz (Festuca porcii), a kék mézbogyó (Lonicera caerulea), a 

Vágner-varjúköröm (Phyteuma vagneri) és a havasi zergevirág (Doronicum clusii) fajokat. A 

Kelemen-havasokban az orchideafajok is jelen vannak, a hazánkban spontán növő kb. 90 

orchideafajból tizenegy ismert itt. Egyik ezekből a kisasszonypapucs (Cypripedium calceolus), 

amely egyike a nálunk legritkábban növő orchideáknak, egyedszáma évről évre csökken, és 

gyakorlatilag csak a nagyon vad, járatlan helyeken találkozhatunk vele. Folyóiratunk jelen 

számában erről a ritka fajról szeretnénk beszámolni bővebben. Az Európában megtalálható három 

(a Flora Europaea által elismert) Cypripedium nemzetség közül hazánkban csak egy nő spontán, a 

Cypripedium calceolus. Valamikor tömegesen virított a karszt-bokorerdőkben, bükkösökben, 

mészkedvelő tölgyesekben, de manapság már alig találhatunk egy-egy példányt a járt, jelzett 

ösvényeken. Fajunkat Carl Linné nagy svéd természettudós, botanikus írta le 1753-ban a Species 

Plantarum munkájában. Az orchideafélék (Orchidaceae) családjába tartozik. Latin neve: 

Cypripedium calceolus L., magyar neve: boldogasszony papucsa, rigópohár, kisasszonypapucs, 

papucskosbor, kakukk virág, tarka rigópohár, Mária cipellője stb. Nemzetségneve (cypripedium) 

a kypris = Vénusz istennő és a pédilon = cipő, papucs görög szavakból ered, ami a növény alakjára 

utal. 15–50 (70) cm magas, évelő növény. A szárlevelek száma 3-4 (ritkábban 5), 6–18 cm 

hosszúak, 3–9 cm szélesek, elliptikus, széles-lándzsás alakúak, az alsók kerekdedek, 

világoszöldek, redőzöttek, félig szárölelők. A virágok a murvalevelek hónaljában fejlődnek. A 

virágok száma általában egy, néha 2-3, nagyon ritkán 3-4, hosszúságuk: 3–4 (10) cm. A mézajak 

papucsalakúan mélyen kiöblösödött, felfújt. A virágok színe citromsárga vagy aranysárga, jól 

látható erezettel, a belső oldalon bíborszínű pettyekkel, sávokkal. A papucs hátsó részén 3–4 

átlátszó érköz látható. A lepellevelek száma négy, színük rendszerint vörösbarna, bíborbarna. 

Termése egy hosszú tok, amely több ezer magot tartalmaz. Fajunk a Nemzeti Vörös Könyvbe nincs 

beírva, a Nemzeti Vörös Lista a „Sebezhető” (VU) kategóriába sorolja. Szerintem a Vörös 

Könyvbe is be kellene iktatni, mert sok ismert lelőhelyéről már eltűnt, és ott, ahol még 

megtalálható, egyedszáma évről évre csökken. Domb- és hegyvidékeken, mészkőtalajon fordul 

elő. Eurázsiában Nagy-Britanniától egészen a Csendes-Óceánig jelen van. Fajunk május júniusban 

virágzik. Nálunk a következő védett területeken találjuk meg: 1) a Kelemen-havasok Nemzeti 

Parkban a Kelemen-havasokban; 2) a Csalhó Nemzeti Parkban a Csalhó-hegységben; 3) a Békás 

szoros-Nagyhagymás Nemzeti Parkban a Nagyhagymás-hegységben; 4) a Királykő Nemzeti 

Parkban a Királykőben; 5) a Retyezát Nemzeti Parkban a Kis-Retyezát-hegységben, az Albele-

csúcson; 6) a Domogled-Cserna-völgy Nemzeti Parkban a Mehádiai-, valamint a Cserna-

hegységben; 7) a Codrul Secular Slătioara Különleges Élőhelyen a Ráró-hegységben; 8) a Nemere 

Különleges Élőhelyen a Nemere-hegységben; 9) a Remetei-sziklaszoros Különleges Élőhelyen a 

Torockói-hegységben. 

Ezenkívül szórványosan előfordul egy pár olyan helyen is, ahol a populációk nincsenek védve. A 

park állatvilága érdekes, a ritkább fajok közül megemlítjük a szirti sast (Aquila chrysaetos), a 

vándorsólymot (Falco peregrinus), a vörös vércsét (Falco tin-nunculus), a nyírfajdot (Tetrao 

tetrix), a siketfajdot (Tetrao urogallus), az európai vidrát (Lutra lutra), a hiúzt (Lynx lynx), a farkast 

(Canis lupus) és a gímszarvast (Cervus elaphus).   


