
RUGONFALVA 
NÖVÉNYZETI ÖRÖKSÉGE

Rugonfalva az Alsó-Nyikomente régi székely települése, 
mely az Erdélyi-Medence nagytáj és a Küküllői-dombvidék 
középtáj keleti peremén, a Fehér-Nyikó jobb partján helyez-
kedik el, ott ahol ez a térség találkozik az ún. Magas-domb-
vidékkel (Erdélyi-Szubkárpátok, Sükői-Rez).A település 
kiterjedése dombvidéki jellegű, geológiailag főleg harmad-
kori (miocén-pliocén) üledékek (agyagos-márga, homok, 
homokkő, konglomerátok) alkotják, legalacsonyabb pontja 
a Nyikó árterén (402 m), legmagasabb pontja a Koporcz-
tetőnél (715) van, környékének határát a következő szé-
kely települések jelzik: Betfalva (K), Siménfalva (ÉK), 
Székelyszentmiklós, Kiskede, Nagykede (É), Csekefalva, 
Szentábrahám (Ny) és Székelykeresztúr (D-DNy). Elhelyez-
kedését jól körülhatárolják még a következő földrajzi pon-
tok is: Koporcz-tető (715 m), Kis-Cserehát (580 m), Cse-
rehát (606 m), Szarvasfejtő-domb (635 m), Nagyhegy (608 
m), Fodor-tető (533 m) és a Keresztúri-medence. Határában 
a fontosabb dűlők (Lapias, Lapias-alja, Nyikó-lapálya, Te-
metődomb, Kedei-bérc, Csekefalvi-bérc, Szőlők, Halastó, 
Édeságy, Csöndör, Szorosrét) valamint patakok (Sás-patak, 
Vár-patak/Kedei-patak, Balázs-patak, Borbély-patak) men-
tén, értékes természetes és természetközeli élőhelyek, nö-
vényfajok és növénytársulások maradtak fenn.
A fás vegetáció egységei a bükkös öv jellegzetességeit mutat-
ják. Kiterjedt erdei növényközösségek főleg a Rez-tető nyu-
gati nyúlványain maradtak fenn (Lapias, Koporcz, Szorosrét), 

ahol elsődlegesen a szubmontán bükkösök (Carpino-
Fagetum) az uralkodóak, melyeket helyenként kiegészítenek 
a dombvidéki gyertyános-tölgyesek (Querco-Carpinetum 
s.l.) és a ritka-szórványosan megjelenő kárpáti bükkösök 
(Symphyto-Fagetum). Ezen erdők lombkorona-szintjében 
domináns-szubdomináns fajok a bükk (Fagus sylvatica), a 
gyertyán (Carpinus betulus), a kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea), melyeket lokálisan változatos kísérőfajok egészíte-
nek ki: magaskőris (Fraxinus excelsior), kislevelű hárs (Tilia 
cordata), kocsányos-tölgy (Quercus robur), mezei juhar (Acer 
campestre), hegyi juhar (A. pseudoplatanus), madárcseresz-
nye (Prunus avium) stb. Az erdei élőhelyek cserjeszintjé-
ben gyakoriak: fagyal (Ligustrum vulgare), vadkörte (Pyrus 
pyraster), húsos som (Cornus mas), veresgyűrű-som (C. 

uniflora), medvehagyma (Allium ursinum),kányaharangvirág 
(Campanula rapunculoides), tavaszi lednek (Lathyrus 
vernus), májvirág (Hepatica nobilis), völgycsillag (Astrantia 
major), galambvirág (Isopyrum thalictroides) stb. Mind-
ezeket számos ritka- és védett faj egészíti ki: kárpáti sisak-
virág (Aconitum moldavicum), ikrás fogasír (Cardamine 
glanduligera), békabogyó (Actaea spicata), kakasmandikó 
(Erythronium dens-canis), hóvirág (Galanthus nivalis), szív-
levelű nadálytő (Symphytum cordatum). A Nyikó-mentén 
(főleg ahol nem szabályozták) elterjedtek a bokorfűzesek 
(Salicetum purpureae s.l.) néhol az értékes kosárkötő füzzel 
(Salix viminalis), nedves és láposodó helyeken (Sás-patak, 
Szorosrét) pedig a rekettyefűzesek (Salicetum cinereae s. l.) 
maradványai. Az erdei élőhelyek közül külön említést érde-
mel a Lapias-erdő, ahonnan a szarvasgombák (Tuber sp.) or-
szágosan is fontos állományait írták le.

Sudár rozsnok (Bromus erectus) állomány a Temetődombról és falukép
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sanguinea), galagonya (Crataegus monogyna), ükörke-lonc 
(Lonicera xylosteum), farkasboroszlán (Daphne mezereum), 
mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), de előfordul még 
az ostorménfa (Viburnum lantana) és a barkóca berkenye 
(Sorbus torminalis) is. Az erdők lágyszárú fajai közül jel-
lemző a mezofil fajok gyakorisága: szagos müge (Galium 
odoratum), bükksás (Carex pilosa), olocsány csillaghúr 
(Stellaria holostea), berki szellőrózsa (Anemone nemorosa), 
pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), hagymás fogasír 
(Dentaria bulbifera), egyvirágú gyöngyperje (Melica

Rugonfalva és környéke (Google térkép felhasználásával)

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) Sás-patak

Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrimar) állomány a Csekefalvi bércről és falukép



A lágyszárú vegetáció szerkezete csak részben követi a bük-
kös öv mezofil sajátosságait, felépítésében nagyfokú mo-
zaikosság a jellemző. Így a természetes és természetközeli 
lágyszárú növényzet meghatározó egységeit a mezofil kaszá-
lórétek mellett különösen a félszáraz gyepek, száraz gyepek, 
sztyeprét-foltok, xeroterm szegélyek tarkítják (Temetődomb, 
Szarvasfejtő, Csekefalvi-bérc, Kedei-bérc stb). Jellegzete-
sek a rétek és legelők növénytársulásait alkotó uralkodó fa-
jok: franciaperje (Arrhenatherum elatius), tollas szálkaperje 
(Brachypodium pinnatum), sudár rozsnok (Bromus erectus), 
fenyérfű (Bothriochloa ischaemum), kunkorgó árvalányhaj 
(Stipa capillata), fogtekercs (Danthonia alpina), pusztai csen-
kesz (Festuca rupicola), cérnatippan (Agrostis capillaris), 
törpe sás (Carex humilis), erdélyi nyúlfarkfű (Sesleria 
heufleriana) és mások.A gyepvegetáció felépítésében elter-
jedtek a mezo-xerofil és a xeroterm növényfajok: dárdahe-
re (Dorycnium herbaceum), takarmánybaltacim(Onobrychis 
viciifolia), német szegfű (Dianthus carthusianorum), sárga 
len (Linum flavum), borzas len (L. hirsutum), nagy pacsir-
tafű (Polygala major), hangyabogáncs (Jurinea mollis), kar-
dos peremizs (Inula ensifolia), szarvas kocsord (Peucedanum 
cervaria), magyar aszat (Cirsium pannonicum), széleslevelű 
bordamag (Laserpitium latifolium), Szent László tárnics 
(Gentiana cruciata) és mások. A terület fontos sajátossága, 
hogy az egykori erdők helyén, az évszázados hagyományos 
paraszti gazdálkodás nyomán fajgazdag élőhelyek maradtak 
fenn, melyek olyan ritka- és védett fajokat őriznek mint: csi-
nos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), bokoló zsálya (Salvia 
nutans), mediterrán csüdfű (Astragalus monspessulanus), 
sugaras fejvirág (Cephalaria radiata), keskenylevelű gyön-
gyike (Muscari tenuiflorum), keleti kocsord (Peucedanum 
tauricum), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), vitézkosbor 
(Orchis militaris [Kedei-bérc, Csekefalvi-bérc, Szarvasfejtő]. 
A Sás-patak mentén és a Halastónál magassásosok, náda-
sok és nedves rétek a jellemzőek, melyekben a hússzínű 
újjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) populációi díszle-
nek. A Lapias-erdő alatti források táplálta árnyékos-nedves 
élőhelyeken az erdei zsurló (Equisetum sylvaticum) és a 
széleslevelű gyapjusás (Eriophorum latifolium) populációi 
maradtak fenn. A Szorosrét-völgyfőjében, árnyékos-üde er-
dőszegélyek és tisztások mentén olyan értékes fajok popu-
lációi maradtak fentmint: a foltos újjaskosbor (Dactylorhiza 
maculata), telekivirág (Telekia speciosa) és a zergevirág 
(Trollius europaeus). Ruderális helyeken, a Nyikó-árterén, a 

főút, a mezei utak és patakok mentén azonban egyre jobban 
előtérbe kerülnek az idegenhonos, inváziós növényfajok ál-
lományai: hibrid japánkeserüfű (Fallopia x bohemica), vad-
csicsóka (Helianthus tuberosus), lándzsás őszirózsa (Aster 
lanceolatus), kisvirágú nebánycsvirág (Impatiens parviflora), 
olasz szerbtővis (Xanthium italicum) terjeszkedő állományai.

Összegzésként kijelenthetjük, hogy Rugonfalva határában 
a kelet-erdélyi dombvidéki növényvilág alapjain, a hegyvi-
déki (Keleti-Kárpátok) mikroterm flóra és a mezőségi (Erdé-
lyi-medence) xeroterm flóra és vegetáció sajátos találkozása 
érvényesül, melynek védelme, fenntartása különös figyelmet 
érdemel. A természetes fajgazdagságot napjainkban az invá-
ziós (özönnövény) állományok veszélyeztetik. Ennek vissza-
szorítása csakis a hagyományos gazdálkodás működtetésével 
és hosszú távú fenntartásával lehetséges

Bókoló zsálya (Salvia nutans) populáció a Kedei-bércen

Medvehagyma (Allium ursinum) populáció a Lapias-erdőben Mediterrán csüdfű (Astragalus monspessulanus) populáció a Szarvasfejtőn
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