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A Bükk és Mátra hegység közötti Eger—Tarna-vidék régóta ismert
botanikai nevezetessége az Egerbaktától 4 kilométerre északkeletre,
Szarvaskő irányában fekvő tőzegmohás láp. Az első adatokat, többek
között a Drosera rotundifolia itteni előfordulását Borbás Vince, nagy-
nevű botanikusunk közölte nyomtatásban, ki valószínű egri tanárával,
Vrabélyi Mártonnal jár t először a lápon, mint ezt az általuk közösen
gyűj tött mohák tanúsí tják (Borbás 1886:88).

A láp első részletes florisztikai leírását Boros A. adja (1924:62—64),
ki a láp másik nevezetességét, a Dryopteris cristata-t felfedezte. A lápot
növénytársulási szempontból Zólyomi B. jellemzi (1931:104—105), rá-
mutatva, hogy az egerbaktai láp a topogén átmeneti lápok típusába t a r -
tozik. A 280 m tengerszintfeletti magasságban fekvő, 40 m átmérő, kör
alakú lápszem közepét a Carex inflata Sphagnum mohaszintű állománya
alkotja. Ez a cönózis megfelel a tőzegmohalápok semlyéktársulásának.
Benne tipikus semlyéknövények élnek: Cicuta virosa, Menyanthes t r i-
foliata. Itt éltek a már sajnálatos módon kipusztult Dryopteris eristata
és Drosera rotundifolia is. E középső részt Sphagnum mohaszintű fűz-
láp-társulás veszi körül, mely a mostani kiszáradó stádiumában egyre
beljebb hatol, a láp középső, nyíltabb részét meghódítva.

Az újabb időkben értékes adatokkal járultak a láp ismeretéhez Kol
E. és Csapody V., kik az Eriophorum gracile-t, ezt a Magyarországra
nézve ú j gyapjúsás fa j t it t felfedezték (Csapody V.—Kol E. ap. Jávorka
1959:144). Ezt az adatot Juhász L. is megerősítette (1961:114), aki egyéb-
ként a lápról ritka gombafajokat is közölt (1960:551). Nemrégen Boros
Á. és Vajda L. ú j r a megtalálták a hazánkban ritka, északi el terjedésű
Sphagnum fimbriatum-ot, melyet még Borbás V. és Vrabélyi M. gyűj -
töt tek a lápon és Hazslinszky F. határozott meg. Adatukat a múlt szá-
zad óta nem sikerült megerősíteni, így a közlés jelentős. Ugyanők közlik
innen a Sphagnum palustre-t is, ezzel a láp ismert tőzegmohafajainak
(Sph. recurvum, Sph. subbicolor, Sph. squarrosum) száma ötre emelke-
dett (Boros—Vajda 1960:150).

Fenti sort kívánom egy újabb érdekes adattal gyarapítani. 1962
májusában tanszéki kirándulás keretében Juhász Lajos és Suba János
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adjunktussal meglátogattam a lápot. A tőzegmohás központi rész és a 
íuzláp érintkezési zónájában egy meddő, a tőzegmoha között kúszó gyök-
törzsű, keresztben átellenes, keskeny levelű, finoman pelyhesszőrös nö-
vény példányait figyeltem meg, melyet lengyelországi tapasztalataim
alapján Lysimachia thyrs iflora-nak véltem. Az alapos herbáriumi össze-
hasonlítás és a leírások tanulmányozása feltevésemet igazolta, így ha-
zánk flórája egy ú jabb északi, maradvány jellegű (reliktum) növény ada-
tával gyarapodott. Régi, bizonytalan és kipusztultnak vélt előfordulási
adatok vannak csak a hazai irodalomban. így Hitschmann F. szerint
előfordult Sopron melletti tőzeges réteken (1858:224), Nendtvich T. sze-
rint Pécs környékén (1846:26). Élt az ősi, kiszárítás előtti Hanságban
(Wierzbicki 1824:20 ap. Zólyomi 1931:192), Domin pedig közli a határon
túlról, Ipolyságról (ap. Jávorka 1937:229). Sajnos egyik hazai adatot sem
sikerült megerősíteni a századforduló óta, ezért egyetlen biztos lelőhelye
Magyarországon az egerbaktai láp.

A Lysimachia thyrsiflora L. ( = Naumburgia guttat Moench) északi
elterjedésű, circumboreális fa j , mely még a Kárpátokban is igen ritka,
csak mintegy 10 helyen fordul elő, lápokban. A Kárpátoktól északra,
Lengyelország, Németország és a Bjelorussz SzSzK területén válik gya-
koribbá. Ott jellegzetes semlyéknövény, lápok szegélyén, magassásosok-
ban, füzlápok mélyebb vizű foltja in a leggyakoribb, amely körülmé-
nyeknek hazai előfordulása is teljesen megfelel. Elszigetelt lelőhelye,
északi elterjedése arra enged következtetni, hogy növényünk a jégkor-
szak, illetve az azt követő hűvös-kontinentális kl ímájú fenyő-nyírkor
rel iktumfaja. A növény maradvány-jel legét aláhúzza az a tény, hogy
ősszel sem sikerült terméses példányokat találni, tehát már csak vegetál
ezen a lápon. Eggyel több ok arra, hogy a már pusztulóban, kiszáradó-
félben levő egerbaktai lápot a Természetvédelmi Tanács védetté nyil-
vánítsa, hogy a Lysimachia thyrsiflora ne jusson a többi nevezetes eger-
baktai növény sorsára.
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VORKOMMEN DER LYSIMACHIA THYRSIFLORA IN UNGARN

Dr. THOMAS PÓCS

Der Autor , Dr. Thomas Pócs gibt seiner Anmel dung bekannt , dass er, zusam-
men mi t Ludwi g Juhász un d Johann Suba, nordwestl ich von Eger (Erlau) im Torf-
moor von Egerbakta, die Lys imachia thyrs if lora L. gefunden hat. Die Pf l anze lebt
im Grenzgebie t zwischen de m zentralen Sp ha gnum tümp e l des Moores u nd der u m -
gebenden Weidenmoor-Zone, ist stets steril, ih re Wurzelstöcke kriechen zwischen
dem Moostorf u nd t ragen 20—40 cm hohe Stengel . Aus dem gegenwärtigen Gebie t
Ungarns s tehen nu r al te und unbs t immte A nga ben zur Ve rf üg ung (Umgebung von
Sopron und Pécs), laut denen die Pf l anze längs t ausgestorben ist, we nn sie übe r -
ha upt gelebt ha t ; demnach handel t es sich im vorl iegenden Fall u m das einzige be-
s t immte Vorkommen. Der nächs te S tandort w i r d von jensei ts der Landesgrenze ,
neben Ipolyság, gemeldet, auch in den K arpat e n ist die Lysimachia thyrsi f lora eine
seltene boreale Pf lanze un d in Egerbakta ha nde l t es sich al l em Anschein nach, u m
ein glaziales oder postglaziales Relikt.
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