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Florisztikai értékek a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén található Nagy-széken

Baranyai Balázs; Sopron; 2008

A 2007 év vegetációs időszakában végeztem flórakutatásokat a 
Kiskunsági Nemzeti parkhoz tartózó Nagy-széken. 

A nagyszámú florisztikai érték is a növényzet mozaikosságának és 
a változatos mikrodomborzatnak tudható be.

Ilyen érték illetve érdekesség a júniusi terepbejárás során talált egy 
2x5 méteres sávban körülbelül 20- 25  tő mennyiséggel  bíró „mini”
réti  iszalag  (Clematis integrifolia L.)  populáció; melyek  az  eredeti 
méretükhöz / 30-50 (100) cm / képest alig haladták meg egy normál 
méretű golyóstoll / kb.12 cm / nagyságát. 
Saját  véleményem  szerint ez  a  jelenség  az  idei  év szeszélyes-
ségének tudható be. Kevés volt a csapadék és az  előző év  ezen 
szakaszában sokkal több csapadék volt jellemző ezen  a  területen. 
De  az  is  lehet,  hogy  a  legeltetésnek  tudható be  ezen  jelenség.       
A következő években figyelemmel kellene kísérni eme 2x5 méteres 
sávot, hát, ha újra megjelennek a „mini” réti iszalagok. 

Clematis integrifolia L.

Értékként említést érdemel a nagy tőszámmal bíró
(25-30 tő) korcs nőszirom (Iris spuria L.), melynek 
a környéken a helyi botanikusokkal konzultálva itt 
található legnagyobb populációja 

A   kutatások  során   találtam  még   a   területen
sadler imolát (Centaurea sadleriana L.)  mely nem
mondható egy   gyakori  fajnak, de  a  Kiskunság 
ezen vidékein viszonylag nagy populációi vannak. 

A sztyepp réti növények közül különösen 
ritkának tekinthető az Árlevelű len (Linum
tenuifolium L.), hiszen ezzel a növénnyel inkább 
a középhegységi sztyepp réteken találkoz-
hatunk; a kutatások során julius közepén 
találtam pár példányt, azon a kis területen ahol a 
selymes dárdahere is fellelhető

Említést érdemel a selymes dárdahere (Dorycnium
germanicum Mill.), melyből  egy kisebb populáció
található a terület középső részén. Jellemző rá, 
hogy egy maradvány löszgyepi faj, melyek közül 
csak szigetszerűen találunk egy-két fajt a 
Kiskunság ezen vidékein

A terület  florisztikai  értékei  
mellett fontos ismerni a  
terület  elhelyezkedését is. 
Földrajzilag a Dunamenti-
síksághoz tartozik, ezen belül 
a Solti  sík  és  a   Kalocsai -
Sárköz  határán fekszik. Bács
– Kiskun  megye   észak - déli 
fekvésének közepén;  a 
Dunától légvonalban megkö-
zelítőleg 7km-re


