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Adatok Veszprém megye flórájához I. 
 

MÉSZÁROS András – SIMON Pál 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, H-8229 Csopak, Kossuth L. u. 16. 
 

Bevezetés 
 

Jelen közleményben elsősorban szűkebb hazánk Veszprém megye flórájához publikálunk érdekesebb 
adatokat, melyek nagy részét munkánk során gyűjtöttük. Előfordul, hogy Veszprém megyéhez közel, de már 
a megyehatáron túl is találtunk érdekesebb adatokat. Jelen munkában ezeket is publikáltuk. 

A kutatott terület növényföldrajzilag a Bakonyicum flóravidék Vesprimense és Balatonicum 
flórajárásához valamint a Praeillyricum flóravidék Saladiense flórajárásához tartozik, de vannak adatok az 
Eupannonicum flóravidék Colocense flórajárásából is. Itt kell megjegyeznünk, hogy Magyarország jelenleg 
használt aktuális növényföldrajzi beosztását (PÓCS 1981) használjuk. 

Veszprém megye botanikai kutatása igen nagy múltra tekint vissza. 
A térség botanikai kutatása viszonylag jónak minősül. KITAIBEL jegyzett fel elsőként florisztikai adatokat 

a térségre vonatkozóan (GOMBOCZ 1945). Jelentős adatokat találunk BORBÁS (1900), PILLITZ (1908, 1910), ill. 
RÉDL (1942) munkáiban, mely flóraművek összefoglalják a térség florisztikai kutatását. RÉDL (1928) BOROS 
(1929) és POLGÁR (1933) a Primula auricula bakonyi előfordulásairól számolnak be, számos más adat 
kíséretében. Jelentős florisztikai adatokat tartalmaznak GÁYER. – POLGÁR (1926), POLGÁR (1935), BOROS 
(1937, 1938, 1944) és ZSÁK (1941) közlései. A Balaton-felvidék flórakutatásában Borbást követően SOÓ 
(1928-1932) munkái kiemelkedőek. A veszprém megyei Mezőföldön talán máig az egyik legjelentősebb 
florisztikai eredmény a Crambe tataria felfedezése Balatonkenesén, mely GOSZLETH nevéhez fűződik 
(JÁVORKA 1932). 

Veszprém megye florisztikai, növényföldrajzi képének feltárása érdekében a század második felében is 
sokan tevékenykedtek. SZALAI (1957) Halimba környékének növényvilágát mutatja be. BOROS–VAJDA (1957) 
a Bakony és a Balaton-felvidék tőzegmohás lápjait tárja fel. FEKETE (1959) beszámol a Stipa bromoides 
felfedezéséről a Magas-Bakonyban. FEKETE (1964) a Bakony növényföldrajzi képének alapvetését készíti el. 
A Bakonyalja térségében kiemelkedőek SZODFRIDT és TALLÓS (TALLÓS 1954, 1956, 1958, 1959, SZODFRIDT. – 
TALLÓS 1962, 1964a, b, 1965, 1966, 1968, 1973) munkái, melyekben több Magyarországról új növényfaj 
(Carex hartmanni, Koeleria pyramidata) és még számos ritka faj előfordulását jelzik.  

DEBRECZY (1973) a balaton-felvidéki Péter-hegy és környéke cönológiai vizsgálatát végzi el. FACSAR 
(1987) a Bakony és a Balaton-felvidék kritikus Rosa taxonjait vizsgálja. 

Az utóbbi évtizedben újra felerősödött e terület terepbotanikai kutatásának intenzitása. LENCSÉS (1996) a 
Baglyas-hegy növényvilágát tanulmányozta, MÉSZÁROS (1997, 2001) Várpalota környékének flórájáról és a 
Veszprém megyei Mezőföld növényvilágáról számos érdekes adatot közöl. MOLNÁR–SULYOK–VIDÉKI (1996) 
beszámolnak a Gladiolus palustris megtalálásáról a térségben. MOLNÁR–VIDÉKI–SULYOK (1997) a 
Sparganium minimum előkerülését közlik a nyirádi Sárállón. KIRÁLY-MESTERHÁZI (2007) a csabrendeki 
Német-tavon szintén a Sparganium minimum előkerüléséről számol be. LÁJER (1997, 1998b) a Marcal-
medence lápjaival és egyéb területek lápi társulásaival foglalkozó munkái fontos adatokat tartalmaznak a 
térség flórájához. LÁJER (1998a) a lápi flóra fajai mellett a Déli-Bakony dolomitrégiójából is közöl értékes 
taxonokat. GALAMBOS (1998, 2001, 2005) cikkeiben a Bakony területéről közöl adatokat. 

BÖLÖNI-KIRÁLY (1997a,b) és BÖLÖNI–KIRÁLY–SZMORAD–TÍMÁR (1997) a Északi-Bakonyból publikálnak 
számos ritka növényt. BARTHA-BÖLÖNI-KIRÁLY (1999) a térség néhány ritka fa és cserjefajának 
előfordulásait dolgozza fel munkájában. KEVEI (1999) és GALAMBOS-BAUER-MÉSZÁROS (2000) a Ranunculus 
nemorosus Keleti–Bakonyban történő felfedezéséről számol be. BAUER-MÉSZÁROS (2000) a Viola collina 
előfordulásait közli a területről számos más ritka fajjal együtt. KOVÁCS- TAKÁCS (1995b), KOVÁCS (1999, 
2000, 2001) valamint MÉSZÁROS-SIMON (2001, 2002, 2003) számos adatot publikál a Déli-Bakony 
területéről. KOVÁCS- TAKÁCS (1995a) a Balatonvidék tanuhegyeinek növényzetéről ír, PENKSZA-KÁDER-
BENYOVSZKY (1996) a balatonalmádi Megye-hegyről publikál vegetációtanulmányt, BAUER-MÉSZÁROS-
SIMON (1999, 2000, 2004) a Balaton-felvidékről ír le florisztikai adatokat. MESTERHÁZI-BAUER-KULCSÁR 
(2003) a kisalföldi tanúhegyekről, így a veszprém megyei Somló-hegyről publikálnak tanulmányt. 
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Meg kell említenünk PINKE–SCHMIDT–SCHMIDMAJER–KIRÁLY–UGHY (2003) és PINKE–PÁL– 
MESTERHÁZI–KIRÁLY–SZENDRŐDI–SCHMIDT–UGHY–SCHMIDMAJER (2005) cikkeit, melyek számos adatot 
említenek a térség gyomflórájából. 

BAUER (2001, 2004, 2007) a Bakony és a Bakonyalja területéről közöl adatokat. BAUER-SOMLYAY (2007) 
a Nyugat-Mezőföldről számol be a Sisymbrium polymorphum és egyéb taxonok megtalálásáról. BAUER-
BÖLÖNI (2007) a Pisum elatiust és más a hegységre új növényfajokat közölnek a Bakonyból. 

A fajok elnevezése és sorrendje SIMON (2000) munkája alapján készült. Az adatok egy részéről 
fotódokumentáció és herbáriumi dokumentáció is létezik. A fajok lelőhely meghatározása főként 1: 10000-es 
EOTR térképek alapján történt, de néhány esetben 1: 10000-es hrsz térképek elnevezéseit használtuk, ritkán a 
helyi elnevezések szerepelnek. Ennek magyarázata az, hogy sok esetben az EOTR térképeken nem találtunk 
földrajzi nevet egy adott területre, ezért a helyrajzi számos térképeken talált neveket vagy a helyi 
elnevezéseket alkalmaztuk. A helyi elnevezések esetén, az első használatkor leírjuk, hogy a terület hol 
található. Adott faj lelőhelyeinek felsorolásakor a földrajzi nevek előtt a községhatárt (településnevet) csak az 
első esetben használjuk az utána következő lelőhelyekre is az előző településnév vonatkozik. Egyes fajokról 
elterjedési térképet is közlünk, melyet az aktuális (fennt felsorolt) irodalmi adatok és a most publikált cikk 
alapján állítottunk össze. 

 

Florisztikai adatok 
 

Lycopodium clavatum L.: Az ajkai (Padragkút) 
Nyíres 400 KV-os magasfeszültség pásztájában 1 
m2-es telepe található. 

Equisetum telmateia Ehrh.: Tótvázsony falu mellett 
a régi vízműtől délre található vízfolyás völgyében 
és Csopak belterületén a Csorsza-patak mentén 
nagyobb állományai találhatók. 

Ophioglossum vulgatum L.: Az úrkúti Csárda-hegy 
lábainál a mangánbánya meddőjén kialakult 
gyepben és a nyirádi Felső-Nyirádi-erdő út menti 
szegélyében kisebb állományai élnek. 

Thelypteris palustris Schott: Balatonudvari és 
Balatonakali balatoni nádasterületein többfelé 
megtalálható. 

Asplenium viride Huds.: A márkói Esztergáli-
völgyben néhány gyenge töve található. RÉDL 
(1942) és BÖLÖNI et al. (1997) is jelzik itteni 
előfordulását. A faj itteni élőhelyén végveszélybe 
került a magas vadlétszám miatt. 

Asplenium adiantum-nigrum L.: Az ajkai 
(Padragkút) Pityer-domb felhagyott bányájában 
több 100 töve él. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Az ajkai 
(Padragkút) Pityer-domb felhagyott bányájában 
néhány töve található. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray: A 
taliándörögdi Fingó-kúttól (Agár-tető) délre fekvő 
vízfolyás égeresében kisebb állománya került elő. 
BAUER (2004) a Fingó-kút völgyében jelzi 
előfordulását. 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.: a 
balatonfüredi Vasút utca árnyas kőfalán egy töve 
él. 

Eranthis hyemalis (L.) Salisb: Papkeszi faluban a 
temető elhanyagolt bozótos részein gyakori, a 
temetőtől keletre fekvő akácosban is megtalálható. 
A balatonrendesi Pálköve nyaralótelepe melletti 

tölgyesben kisebb állománya él. 
Isopyrum thalictroides L.: Az öcsi Kőrises sziklás 

erdejében gyakori. 
Anemone sylvestris L.: A nagyvázsonyi 

Mészkemencék száraz tölgyeseinek szegélyében 
és tisztásain valamint a tési Csalános területén 
több 100 töves állományai élnek. 

Anemone nemorosa L.: A pécselyi Szurdok-völgy 
üdébb völgyaljában agyagos és helyenként 
fakadékos élőhelyen (gyertyános-tölgyes) él 
néhány száz töves állománya. Pontszerű 
előfordulása a Balaton-felvidéken több mint 
gyanús. Valószínűsíthető az emberi megtelepítés 
vagy behurcolás.  

Hepatica nobilis Mill.: A devecseri Széki-erdőben a 
Széki-tótól keletre, annak közelében több 100 
töves állománya található. 

Pulsatilla grandis Wender.: A hajmáskéri Török 
csapás, a nemesvámosi Szár-hegy, a tótvázsonyi 
Gyűr-dűlő és a tési Csalános területén több 100 
töves állományai találhatók. 

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans 
(Störck) Zamels: A sólyi Őr-hegyen, a Les-
hegyen, a balatonszőlősi Hegyes-mál szőlőhegyén 
valamint a Nagy-Gellán kisebb állományai 
találhatók. 

Clematis integrifolia L.: A várpalotai Derítő-tó 
(Koldus-telektől keletre) melletti láprétszegélyben 
néhány 100 töve él, míg a veszprémi 
(Gyulafirátót) Mikládtól és a Veszprémi-sédtől 
délre fekvő réteken szórványosan megtalálható. 

Clematis recta L.: A szőci Balaton-hegyen és a 
nemesvámosi Szár-hegyen erdőszegélyekben 
gyakori. 

Adonis vernalis L.: A szőci Balaton-hegyen, a 
barnagi Török-völgyben, a veszprémi Ritka-fán, a 
márkói Tégla-dülőn, a Nagy-mezőn, a vilonyai 
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Sukoró-hegyen, a Külső-hegyen, a szentkirály-
szabadjai Megye-hegytől északra található 
területen, a várpalotai Cseri-erdőben, a Réti-
erdőben (Cservenka Judit adata), Sólytól északra 
található gyepben, a sólyi Őr-hegyen, a Les-
hegyen, a Győri úti irtáson, a királyszentistváni 
Hosszú-mezőn, az ösküi Ficsor (8-as út és a Sólyi-
dülő között) területén gyakori faj.  

Adonis flammea Jack.: Az ösküi Péti-hegyen 
terepmotor és quadnyomokban nem ritka. A 
várpalotai Koldustelek, Gyöpszegés és Posta-
földek kavicsbányáinak félretolt és depózott 
talajsáncain szórványosan előfordul. 

Ranunculus illyricus L.: A barnagi Török-vögy 
száraz gyepjeiben, a szentkirályszabadjai Megye-
hegytől északra található területen, a várpalotai 
Cseri-erdőben, a Réti-erdőben (Cservenka Judit 
adata) és a vilonyai Külső-hegyen gyakori faj. 

Ranunculus lingua L.: A balatonfüredi Hajógyári-
öböl nádasterületén (Nagy Lajos adata) néhány 
töves populációja, míg Balatonakali és Zánka 
között a balatoni nádasterületeken nagy 
állományai találhatók. 

Ceratocephala orthoceras DC.: A várpalotai Bánta 
száraz legelőjén kisebb állománya él. 

Myosurus minimus L.: A Szentjakabfa-Óbudavár 
községhatár mentén a Dobogótól északra fekvő 
belvízfolton, a szentjakabfai Zsellérbokrok 
területén, a Szentjakabfai erdőtől K-re található 
szántó belvízfoltjain, a nagyvázsonyi Vízvörös-tón 
és a nyirádi Tízbaglyai-dülőben valamint 
Hajmáskér és Gyulafirátót közötti úttól északra 
fiatal erdőtelepítés bolygatott talaján kisebb-
nagyobb állományai találhatók. 

Thalictrum aquilegiifolium L.: A pécselyi Hosszú-
völgyben, a barnagi Török-völgy erdőszegélyében 
és a nemesvámosi Szár-hegy tölgyeseiben kisebb 
állományai találhatók. 

Thalictrum minus L. subsp. pseudominus (Borb.) 
Soó: A hajmáskéri Szingor- aszóvölgyben, az 
ösküi Magyalinai-hegyen, a litéri Mogyorós-
hegyen, a várpalotai Bögre-szőlők feletti völgy 
északias kitettségű dolomitgyepjeiben kisebb 
állományai találhatók. 

Nymphaea alba L.: A tihanyi Bázsa és a 
balatonakali Sósi-rétek balatoni nádasöbleiben 
kisebb állományai élnek. 

Aristolochia clematitis L.: Az inotai Hideg-
völgyben, az ősi Vízre-dülőben, a pécselyi 
Mogyoró-hegy és a zártkert közötti út mentén 
valamint a Szekény-völgy és Cina-völgy közötti 
zártkerti terület több pontján, a szentantalfai 
Mocsár zártkerti területén, a balatoncsicsói Szent 
Balázs-hegyen és a dörgicsei Becce-hegyen 
kisebb-nagyobb telepei találhatók.  

Cotoneaster niger (Thunbg.): A tési Csalánoson 
néhány terebélyes töve él. 

Cotoneaster integerrimus Medic.: A vilonyai Külső-
hegyen, a várpalotai Bánta miocén mészkő 
dombjain, a Bögre-szőlők felett húzódó völgyben 
és az ösküi Ficsoron kisebb állományai élnek. 

Sorbus domestica L.: A várpalotai Réti-erdőben egy 
többtörzsű idősebb egyede található (Cservenka 
Judit adata). 

Sorbus danubialis (Jáv.) Kárp.: Az ajkai (Padragkút) 
Nyíresen (Cservenka Judit adata), a tési 
Csalánoson és a várpalotai Bögre-szőlők felett 
húzódó völgyben és a Kopasz-Hallgatón kisebb 
állományai élnek. 

Amelanchier ovalis Medic.: A várpalotai Inota falu 
feletti murvabányától északra fekvő 
dolomitdombokon, a Bögre-szőlők felett húzódó 
völgyben, a Kopasz-Hallgatón, a várpalotai Bánta 
miocén mészkő dombjain, a vilonyai Külső-
hegyen, a szentkirályszabadjai Megye-hegytől 
északra található területen és a sólyi Őr-hegyen 
kisebb állományai találhatók. 

 

 
A fanyarka elterjedése Veszprém megyében 

 

Potentilla supina L.: A nagyvázsonyi Vízvörös-tón, 
a Szentjakabfa-Óbudavár községhatár mentén a 
Dobogótól északra fekvő belvízfolton, Papkeszi és 
a vasút között a közúttól nyugatra fekvő belvizes 
szántón és a berhidai Páskum belvizes szántóján 
gyakori. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: A halimbai 
Szilváskúton, a nyirádi Pörösi-Remecsén, az ösküi 
Aranyos-kúton és a Veszprémi-séd hajmáskéri 
szakasza mentén (a falutól nyugatra), kisebb 
telepei találhatók. 

Aphanes arvensis L.: Az Újdörögdpuszta és 
Izamajor közötti út melletti homoki szántón 
(Zalahaláp) valamint a nyirádi Gyenge-vágás 
szántóján tömeges. 

Rosa micrantha Sm. ex Borrer in Sow.: Az öcsi 
Kőris-tetőn, cseres tölgyes szegélyében néhány 
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sarjtelepe található. 
Prunus fruticosa Pall.: Az ösküi Ficsoron, a Péti-

hegyen, a nyirádi Cseket-hegyen, és a 
balatonszőlősi Hegyes-máli-szőlőhegyen kisebb-
nagyobb állományai élnek erdőszegélyekben. 

Prunus tenella Batsch: A hajmáskéri Török csapás 
tölgyesének szegélyében kisebb állománya él. A 
márkói Nagy-mezőn bolygatott, vékony löszleplű 
nyílt gyepben található néhány száz m2-t borító 
telepe. Hazánkban ez a legnyugatibb ismert 
előfordulása.  

 
A törpe mandula elterjedése Veszprém megyében 

 
Jovibarba globifera (L.): A sólyi Őr-hegyen, a Les-

hegyen, Sóly településtől északra található 
dolomitgyepekben, a vilonyai Külső-hegyen, az 
ösküi Olaszerőd környékén, a Magyalinai-hegyen, 
a várpalotai Bögre-szőlő feletti völgyben és a 
Kopasz-Hallgatón gyakori.  

Genista germanica L.: A nagyvázsonyi Bogárdi 
cseres-tölgyesében kisebb állománya él. 

Genista sagittalis L.: A nyirádi Alsó-Nyirádi-erdő 
területén erdőszegélyben előfordul. 

Cytisus scoparius L.: A nyirádi Boncsosi- Remecsén 
útszegélyekben gyakori. 

Ononis pusilla L.: A barnagi Török-völgy száraz 
gyepjeiben és a hegyesdi Magyaros-kúttól délre 
fekvő dolomitdombokon nem ritka. 

Medicago rigidula (L.) All.: A dögicsei Hosszú-
dülőn kialakított új építési telkek bolygatott 
felszínein kisebb állományai találhatók.  

Trifolium striatum L.: Az Újdörögdpuszta és 
Izamajor közötti út melletti homoki szántón 
(Zalahaláp) szálanként előfordul. 

Astragalus vesicarius L.: A hajmáskéri Vásártér 
ürmös gyepjében nagyobb állománya található. 

Oxytropis pilosa (L.) DC.: A várpalotai Koldustelek 
(Mezőföld) kavicsbányájában 30-40 töves 
állománya él. 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen: A nagyvázsonyi 
Vöröstói-tető egy sziklaletörésén találtuk néhány 

tövét. A Balaton-felvidéken gyakori faj a Déli-
Bakonyban már ritkának számít. Itteni 
termőhelyén a nagy létszámú vadállomány 
(vadaskert) veszélyezteti. 

 
A bokros koronafürt elterjedése Veszprém 

megyében 
 
Coronilla coronata Nath.: A nyirádi Cseket-hegyen 

és a balatonszőlősi Nagy-Gellán kisebb 
állományai találhatók. 

Vicia sparsiflora Ten.: A pécselyi Vekenye, a 
Meggy-hegy és a balatonszőlősi Malom-völgy 
száraz tölgyeseiben néhány száz töves állományai 
találhatók. 

Lathyrus nissolia L.: A tési Csalánoson letolt 
felszínen (vaditató) kisebb állománya él. 

Lathyrus hirsutus L.: A nyirádi Sár-állón a Meleg-
víz csatornája mellett bolygatott agyagtalajon 
néhány tövét, a Pörösi-Remecsén több 100 tövét 
találtuk. 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. collinus 
(Ortm.) Soó: A nyirádi Pörösi-Remecse mellett 
útrézsűben és a balatonszőlősi Nagy-Gellán több 
száz töve, míg a nemesvámosi Szár-hegy száraz 
tölgyesében néhány töve él. 

Thymelaea passerina (L.) Coss. Et Germ.: Az 
Újdörögdpuszta és Izamajor közötti út mellett 
homoki szántón (Zalahaláp) gyakori. 

Daphne cneorum L.: A nagyvázsonyi Vöröstói-tető 
sziklagyepfoltjaiban néhány erősen visszarágott 
tövét találtuk. 

Daphne cneorum L. subsp. arbusculoides (Tuzson) 
Jáv.: A nyirádi Sár-álló borókásodó gyepjében 
Nagy Gergely, a nyirádi Kerekes-erdő erdőszéli 
élőhelyén Berecz József, a Felső-Nyirádi-erdőben 
az egykori kisvasút rézsüjében és töltésén pedig 
Sonnevend Imre találta kisebb (50-100 töves) 
állományait. 

A alfajra először 1984-ben erdőtervezés közben 
bukkant Sonnevend Imre (Sonnevend ex verb.) a 
Bakonyalján. 
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Daphne mezereum L.: A városlődi Fokhagyma-tető 
északi kitettségű bükkösében és elegyes 
karszterdejében gyakori.  

Chamaenerion dodonaei (Vill.): Az ajkai 
(Padragkút) Pityer-domb felhagyott 
bauxitbányájában, a nagyvázsonyi Dozmat-rét 
melletti dolomitbányában, a pusztamiskei 
Határvölgy-puszta kavicsbányájában, a nyirádi 
Dült-nyíres kavicsbányájában és Inota (Várpalota) 
közelében a Nádasdladányi út padkájában kisebb 
állományai, az Inota (Várpalota) melletti 
dolomitbányában, Bánta mészkőbányájában, az 
ösküi Ficsor melletti dolomitbányában, a 8-as út és 
a fűzfői elágazó melletti dolomitbányában 
(Veszprém) nagyobb populációi élnek. BOROS 
(1954) a Rétipuszta (Várpalota-Inota) melletti 
bányákból közli. 

Dictamnus albus L.: A szőci Balaton-hegy 
tölgyeseiben, az ösküi Ficsoron, a nyirádi Cseket-
hegyen, a vilonyai Sukoró-hegyen, a Külső-
hegyen, a várpalotai Cseri-erdőben, a Bögre-
szőlők felett húzódó völgyben, a Kopasz-
Hallgatón, a márkói Tégla-dülőn, a Nagy-mezőn, 
a tótvázsonyi volt TSz majortól keletre fekvő 
erdőfoltban gyakori. 

Polygala major Jacq.: A márkói Tégla-dülő száraz 
gyepjében és az ösküi Olaszerőd környékén több 
1000 töve található.  

Polygala vulgaris L.: A nyirádi Boncsosi-Remecse 
szőrfűgyepjeiben és irtásrétjein szálanként 
előfordul. 

Polygala amara L.: A Bér-hegy Ny-i oldalában 
található sziklákon kisebb állománya található. 

Cotinus coggygria Scop.: A Déli–Bakony keleti 
szegletében (pl. Csatár, Malom-hegy, Tekeres-
völgy) még gyakori cserje nyugatabbra igen 
ritkává válik. Általunk ismert legnyugatibb 
őshonos előfordulása a nagyvázsonyi Vöröstói-
tető. Érdekes, hogy itt északi kitettségű sziklás 
élőhelyen fordul elő a faj. 

Acer tataricum L.: A balatonszőlősi Csengő-hegyen 
található cseres-tölgyesben gyakori. 

Hydrocotyle vulgaris L.: Balatonakali, Zánka, 
Balatonszepezd, Badacsonyörs és Szigliget 
balatoni nádasterületein többfelé megtalálható, 
elsősorban a Juncus subnodulosus dominálta 
foltokban. Farkas (1999) tévesen Balatonalmádiig 
jelzi elterjedését, mely az aktuális ismereteink 
szerint csak Balatonakaliig tart. 

Astrantia major L.: A nagyvázsonyi Pick-depó 
erdőszegélyében néhány töve él. 

Bupleurum rotundifolium L.: A várpalotai 
Koldustelek, Gyöpszegés és Posta-földek 
kavicsbányáinak félretolt és depózott talajsáncain 
valamint a nagyvázsonyi Förtélyes parlagján 

gyakori. 
Seseli leucospermum W. et K.: 
A várpalotai Inota falu feletti murvabányától északra 

fekvő dolomitdombok, a Kopasz-Hallgató a Józan-
szőlőktől ÉNy-ra található völgyének egy pontján, 
a Bögre-szőlők feletti völgyben és a csopaki Öreg-
hegyen több ezer töves állományai találhatók. A 
csopaki Öreg-hegy déli oldalának 
dolomitgyepében való előfordulása meglepő és 
ritka kivételnek tekinthető a balatonfüredi 
Koloska-sziklán és a Tamás-hegyen (BAUER et al. 
2000) található előfordulásokkal együtt. Ezek a 
szigetszerű előfordulások még nem írják felül 
DEBRECZY (1973) megállapításait, miszerint az itt 
található dolomiton kialakult gyepekben számos a 
Dunántúli-középhegységben megszokott 
karakterfaj hiányzik. 

 
A magyar gurgolya elterjedése Veszprém megyében 
 
Libanotis pyrenaica (L.) Bourg.: A taliándörögdi 

Tik-hegyen néhány 100 töves állománya él. 
Selinum carvifolia L.: A nyirádi Újdörögdpuszta 

melletti lápréten gyakori. 
Laser trilobum (L.) Borkh.: A nemesvámosi Szár-

hegy tetőerdejében gyakori. A KEVEI-BORHIDI 
(2001) által a Bakonyból leírt tetőerdő (Veratro 
nigri-Fraxinetum orni) társulás tipikus állománya 
található a Szár-hegyen. 

Laserpitium pruthenicum L.: A Kolontári-erdő 
(Kolontár), a nyirádi Remecse, a Boncsosi-
Remecse, a Nyirádi-erdő és a Felső-Nyirádi erdő 
területén elterjedt faj. 

Laserpitium latifolium L.: A nemesvámosi Szár-
hegyen és a bándi Malom-hegyen szálanként 
megtalálható. 

Dipsacus pilosus L.: A taliándörögdi Fingó-kúti-séd 
völgyében és az ajkai (Padragkút) Padragi-víz-völ-
gyében néhány száz töves állományai találhatók. 

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.: A várpalotai 
Csákányhidi-dülőben nagy állománya, míg az 
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Ipari park területén és a Fajdas-hegy felhagyott 
szántójában kisebb populációi találhatók. 
Földrajzilag az utóbbi állomány a Bakonyhoz, míg 
a többi a Mezőföldhöz tartozik. BAUER-BÖLÖNI 
(2007) a közeli Baglyas-hegyről és környékéről 
(Bakony) valamint az Inota és Csór közötti 
területekről (Mezőföld) publikálják. 

Scabiosa canescens W. et K.: A nyirádi Remecsén, a 
hajmáskéri Török csapáson, a veszprémi Ritka-fán 
és a várpalotai Bánta miocén mészkő dombjain 
kisebb állományai élnek. 

Malva alcea L.: A nyirádi Kerekes-erdőben, a 
Darvastó bányaterületén, a Sár-álló területén, a 
sáskai Szántaytanya mellett (Agár-tető) és a 
sümegi Mogyorós-dombon vágásokban, 
útszéleken, bolygatott felszíneken szálanként 
megtalálható. 

Linum flavum L.: A márkói Tégla-dülő és a 
hajmáskéri Török csapás területén néhány száz 
töves állományai élnek. Kisebb poplációja 
található az ösküi Olaszerőd közelében. 

Linum hirsutum L.: A balatoncsicsói Pirkanc-dülő 
irtásrétjén több száz töves állománya található. 
Balatonicumra új ! 

Linum tenuifolium L.: A veszprémi Ritka-fán, a 
Nagy-Mogyoró-szegen, a sólyi Őr-hegyen, a Les-
hegyen, a Győri úti irtáson, a márkói Tégla-
dülőben, a Nagy-mezőn az ösküi Ficsoron, a 
várpalotai Inotai alukohó melletti gyepben 
(Cservenka Judit adata) gyakori. 

Erodium ciconium (Jusl.) L’Hérit.: Balatonfüred 
belterületén a Balatonszőlősi út mentén löszös 
talajú útrézsűben gyakori.  

Geranium dissectum Jusl.: A nyirádi 
Újdörögdpuszta melletti homoki szántó nem ritka.  

Geranium phaeum L.: A városlődi Fokhagyma-tető 
lábánál, a Csorsza-patak völgyében gyakori. 
Előfordul a Veszprémi-séd völgyében a bándi 
Malom-hegy lábánál is. 

Euphorbia exigua L.: A nagyvázsonyi Alsó-Csepely 
vizenyős szántószegélyében gyakori. 

Gentiana cruciata L.: A tési Csalános, a szentgáli 
Föredszeg rétjein és a pénzesgyőri Gombás-
hegytől délre fekvő réten (Cservenka Judit adata) 
gyakori. 

Gentiana pneumonanthe L.: A nagyvázsonyi 
Rekesztő-réten, a nyirádi Remecsén és az 
Újdörögdpuszta (Nyirád) melletti réten kisebb 
állományai találhatók. A veszprémi Miklád 
területén több ezer töves populációi élnek. 

Gentianopsis ciliata (L.): A szápári Sánc-hegytől 
keletre fekvő dombon (helyi elnevezés Öreg-hegy) 
több 100 töves állománya él. 

Nymphoides peltata (Gmel.) Ktze.: A tihanyi Bázsa 
egy nádasöblében néhány m2-t borító telepe 

találató (Vers József adata).  
Vinca herbacea W. et K.: A sólyi Őr-hegyen, a 

Győri úti irtáson, Sólytól északra fekvő gyepben, a 
hajmáskéri Török csapáson, az ösküi Sólyi-dűlőn, 
a Ficsoron, a várpalotai Cseri-erdőben, a Réti-
erdőben, a szentkirályszabadjai Megye-hegytől 
északra található területen, a vilonyai Sukoró-
hegyen, a Külső-hegyen és a veszprémi Ritka-fán 
gyakori. 

Convolvulus cantabrica L.: A várpalotai Bögre-
szőlők feletti völgyben, a Kopasz-Hallgatón, az 
ösküi Ficsoron, a hajmáskéri Ótott-hegyen, a 
Nagy-mezőn, a sólyi Őr-hegyen, a Les-hegyen és 
a veszprémi Ritka-fán gyakori. 

Cuscuta europaea L. : A veszprémi Miklád területén 
kisebb állománya él csalánon. 

Omphalodes scorpioides (Hke.) Schrk.: A dörgicsei 
Kő-völgyben gyakori. A vászolyi Meggyes-kút 
környékén is él egy kisebb állománya. 

Pulmonaria angustifolia L.: A nyirádi Kereki-
erdőben gyakori. 

Onosma visianii Clem.: A várpalotai Inota falu 
feletti murvabányától északra fekvő 
dolomitdombokon, a Bögre-szőlők felett húzódó 
völgyben, a Kopasz-Hallgatón, a várpalotai Réti-
erdő gyepjein (Cservenka Judit adata), az ösküi 
Ficsoron, a veszprémi (Kádárta) Fűzföi elágazótól 
K-re fekvő gyepen (8-as úttól délre) gyakori. 

Onosma arenaria W. et K.: A veszprémi Ritka-fán, 
a Fűzföi elágazótól K-re fekvő gyepen (8-as úttól 
délre), a sólyi Őr-hegyen, a Győri úti irtáson és a 
vilonyai Külső-hegyen szálanként előfordul. 

Echium italicum L.: A várpalotai Inota „falutól” 
északra található legelőkön valamint a berhidai 
Gelye-völgyben és a Berhidai-réten szálanként 
megtalálható.  

 
A szennyes ínfű elterjedése Veszprém megyében 

 
Ajuga laxmannii (L.) Benth.: A várpalotai Inota 

„falu” belterületétől É-ra, a Réti-erdőn, a 
szentkirályszabadjai Megye-hegytől északra 
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található területen, a hajmáskéri Török csapáson és 
a sólyi Őr-hegyen kisebb állományai találhatók. 

 
Teucrium botrys L.: A barnagi Török-völgy 

dolomitbányájában, az ösküi Magyalinai-hegy és 
az Olaszerőd bolygatott felszinein gyakori.  

Scutellaria columnae All.: A márkói Gömbölyű-
hegy tölgyeseiben szálanként megtalálható. 

Marrubium vulgare L.: Az ösküi Kikeri bánya (Péti-
hegy) összetolt talaján gyakori. 

Nepeta nuda L.: A Hajmáskéri Aszó-völgy Malom-
völgyhöz közeli szakaszán gyakori. A várpalotai 
(Inota) Hideg-völgyben és a berhidai Sédmellékén 
kisebb állományai élnek. 

Prunella grandiflora (L.) Scholler: A tési Csákány-
völgyben kisebb állománya él.  

Phlomis tuberosa L.: A veszprémi Jutastól ÉK-re 
lévő gyepben, a Kádártai-horgásztótól északra 
fekvő gyepben, a hajmáskéri Belmajoron, az ösküi 
Ficsoron, a Sólyi-dülőben, a sólyi Őr-hegyen, a 
Les-hegyen, a Győri úti irtáson, a litéri Papvásári-
hegyen és a várpalotai Cseri-erdőben gyakori. 
RÉDL (1942) Jutasnál jelzi előfordulását. 

Galeopsis angustifolia Ehrh.: A barnagi Török-
völgy dolomitbányájában és a városlődi 
Fokhagyma-tető kősáncain és bolygatott helyein 
kisebb állományai találhatók. 

Leonurus marrubiastrum L.: A nagyvázsonyi 
Vízvörös-tón, a Farkas-árok gyertyános-
tölgyesének erősen vadjárta helyén kisebb 
állományai (néhány 100 tő) élnek, míg a 
tótvázsonyi Öreg-kátyón vaddagonya mellett 
néhány töve található.  

Hyssopus officinalis L.: A városlődi Fokhagyma-
tető száraz gyepjében gyakori.  

Solanum alatum Moench: Az ösküi Kikeri-bánya 
(Péti-hegy) összetolt talaján néhány töves 
állománya él. 

Kickxia spuria (L.) Dum.: A nagyvázsonyi Alsó-
Csepely vizenyős szántószegélyében és a barnagi 
Cseri-dombtól keletre fekvő szántó vizenyős 
szegélyében gyakori. 

Kickxia elatine (L.) Dum.: A pécselyi Diósi-rét 
szántóján, a barnagi Cseri-dombtól keletre fekvő 
szántón, az ajkai (Padragkút) Tüskés szántóján 
kisebb állományai találhatók. Mindenütt vizenyős, 
agyagos talajon. 

Gratiola officinalis L.: A nyirádi Remecsén és Rét-
földeken gyakori. 

Limosella aquatica L.: A nagyvázsonyi Vízvörös-tó 
belvizes szántóján több 1000 sarjtelepét találtuk. 
Megtalálható Nyirádtól délre a Zalahalápra vezető 
út melletti belvízfoltban (Vidéki Róbert adata) is. 

Lindernia procumbens (Krock.) Philcot: A 
nagyvázsonyi Vízvörös-tón és a Szentjakabfa-

Óbudavár községhatár mentén a Dobogótól 
északra fekvő belvízfolton több 1000 töves 
állományai találhatók. Molnár V. A. – Pfeiffer N. 
(1999) a régi herbáriumi adatok feldolgozása, 
valamint az általuk végzett terepi bejárások során 
nem írnak a Dunántúli-középhegység területén a 
növény előfordulásáról. Bakonyicumra új ! 

Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz: A nyirádi 
Újdörögdpuszta melletti réten és a nyirádi Falu-
réten kisebb állományai találhatók. 

Orobanche arenaria Borkh.: A tihanyi Levendulás 
területén kisebb (50-100 tő) állománya él. 

Plantago argentea Chaix: A barnagi Török-
völgyben, a várpalota Bögre-szőlők feletti 
völgyben, a Kopasz-Hallgatón, a sólyi Őr-hegyen 
és az ösküi Ficsoron nem ritka. 

 
Az ezüstös utifű elterjedése Veszprém megyében 

 
Biscutella laevigata L.: A várpalotai Barbély-

völgyben, a Bögre-szőlők feletti völgyben, a 
Kopasz-Hallgatón és a Hideg-völgyben gyakori. 

Aethionema saxatile (L.) R. Br.: A várpalotai Keleti-
Nagy-mezőn, a Kopasz-Hallgatón, a Bögre-szőlők 
felett húzódó völgyben, az ösküi Hosszú-
völgyben, a Magyalinai-hegyen az Olaszerőd 
környékén, a hajmáskéri Ótott-hegyen, a Nagy-
mezőn, a veszprémi Fűzföi elágazótól K-re fekvő 
gyepen (8-as úttól délre), a szentkirályszabadjai 
Megye-hegytől északra található területen, a Sóly 
településtől északra található gyepen, a sólyi Őr-
hegyen, a Les-hegyen, a Győri úti irtáson, a 
vilonyai Külső-hegyen, a márkói Nagy-mezőn, a 
balatonszőlősi Hegyes-máli-szőlőhegyen gyakori. 
Általában dolomit alapkőzeten él, de néha vékony 
lösztalajon is megtalálható. 
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A sulyoktáska elterjedése Veszprém megyében 

 
Lunaria rediviva L.: A kislődi Csalános-völgyben 

több száz töves állománya él. 
Draba lasiocarpa Rochel: A sólyi Őr-hegyen, az 

ösküi Sólyi-dülőn, a veszprémi (Kádárta) Nagy-
Mogyoró-szegen, a hegyesdi Magyaros-kúttól 
délre fekvő dolomitdombokon megtalálható. 

Cardamine amara L.: A nagyvázsonyi Új-rét 
területén (Kab-hegy) viszonylag gyakori. A fajra 
Mesterházi Attila hívta fel a figyelmünket közös 
kirándulásunkon. 

Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz: A városlődi 
Fokhagyma-tető északi kitettségű bükkösében 
gyakori.  

Nasturtium officinale R. Br.: Az ösküi Aranyos-kút 
medrében, a pétfürdői Kaposi víztározóban és a 
Veszprémi-séd Papkeszi és Sáripuszta közötti 
szakaszán gyakori. BOROS ap. RÉDL (1942) 
Pétfürdőről BAUER (2007) a Veszprémi-séd több 
szakaszáról jelzi előfordulását. 

Erysimum odoratum Ehrh.: A sólyi Őr-hegyen, a 
Les-hegyen, a balatonszőlősi Hegyes-máli-
szőlőhegyen és a Nagy-Gellán gyakori.  

Reseda luteola L.: A tótvázsonyi Bogaras egykori 
lövészárkai környékén tucatnyi erőteljes tövét 
figyeltük meg. Szórványosan megtalálható Inota 
és Várpalota belterületén valamint az Öskütől 
északra található bolygatott területeken. 

Reseda phyteuma L.: A várpalotai (Inota) Ipari park 
területén bolygatott felszineken gyakori. 
Megtalálható Bántán is felszántott legelőn és 
bolygatott gyepekben. 

Viola collina Bess.: A városlődi Fokhagyma-tető 
északi kitettségű elegyes karszterdejében gyakori.  

Viola pumila Chaix: A várpalotai Szeméttelep 
melletti gyepben kisebb állománya él. 

Elatine alsinastrum L.: A nagyvázsonyi Vízvörös-
tón és a Szentjakabfa-Óbudavár községhatár 
mentén a Dobogótól északra fekvő belvízfolton 
több 1000 töves állományai élnek. 

Elatine hungarica Moesz: A nagyvázsonyi 
Vízvörös-tó belvizes szántójában több tízezer 
példányát találtuk. Az élőhely egy lefolyástalan 
terület, melyet régóta szántóként használnak. A 
Vízvörös-tó a vörös színű bauxitos agyagról kapta 
a nevét, mely igen jó vízzáró. 2004, 2006 és 2009 
évében itt több mint öt hektáros vízállás alakult ki 
tavasszal, melyet különböző madárfajok 
(lilealkatúak és récefélék) sűrűn látogattak. A víz 
csak június végére húzódott vissza. Az élőhelyen 
az alábbi növényfajokat határoztuk a magyar 
látonyán kívül: Agropyron repens, Alisma 
lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, 
Alopecurus geniculatus, Amaranthus graecizans, 
Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, 
Bidens tripartitus, Callitriche sp., Carex vesicaria, 
Capsella bursa-pastoris, Centaureum pulchellum, 
Chenopodium album, Chenopodium urbicum, 
Cirsium arvense, Cyperus fuscus, Echinochloa 
crus-galli, Elatine alsinastrum, Eleocharis ovata, 
Eleocharis palustris, Epilobium tetragonum subsp. 
lamyi, Glyceria fluitans, Gnaphalium uliginosum, 
Gypsophila muralis, Helianthus annuus, Juncus 
articulatus, Juncus bufonius, Juncus compressus, 
Juncus effusus, Juncus sphaerocarpus, Leonurus 
marrubiastrum, Limosella aquatica, Lindernia 
procumbens, Lythrum hyssopifolia, Lythrum 
salicaria, Mentha longifolia, Mentha pulegium, 
Myosoton aquaticum, Myosurus minimus, 
Oenanthe aquatica, Peplis portula, Persicaria 
amphibia, Persicaria lapathifolia, Persicaria 
maculosa, Persicaria minor, Plantago major, 
Polygonum aviculare, Populus sp., Potentilla 
supina, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica, 
Ranunculus sceleratus, Ranunculus sardous, 
Ranunculus tripartitus, Ranunculus repens, 
Rorippa austriaca, Rumex patientia, Rumex 
stenophyllus, Salix sp., Scirpus lacustris, Scirpus 
supinus, Sparganium erectum, Thlaspi arvense, 
Trifolium arvense, Trifolium repens, Trifolium 
hybridum, Tripleurospermum inodorum, Tussilago 
farfara, Typha sp,, Veronica anagallis-aquatica, 
Veronica scutellata.  

A Dunántúli-középhegységben a fajnak eddig 
egyetlen adata ismert, melyet BORBÁS (1881) 
Pilisszentkereszt mellett talált. MOLNÁR V. A.-
PFEIFFER N. (1999) ritka iszapnövényekkel 
foglalkozó cikke a faj számos Tiszántúli és 
Tiszavidéki előfordulásáról számol be, de a 
Dunántúlról nem közöl adatot. Vesprimensére új 
!  

Hypericum humifusum L.: A nyirádi Remecse 
savanyú homokfelszínein több 100 töves 
állományára él. A fajra közös kirándulásunkon 
Molnár V. Attila hívta fel a figyelmünket. 
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Hypericum barbatum Jacq.: A nyirádi Felső-
Nyirádi-erdő területén az egykori kisvasút töltése 
mentén néhány tövét találtuk. Veszprém 
megyében számos régi adata volt, ezek nagy része 
azonban több mint száz éves és napjainkban nincs 
megerősítve. A Felső-Nyirádi-erdőben SZODFRIDT 
I. – TALLÓS P. (1973) a Molinietum litoralis 
karakterfajai között említi. 

Az élőhelyen készített társulástani felvétel (5x40 m, 
erdőszegély) során az alábbi fajokat jegyeztük fel: 

A szint (borítás 50 %): Quercus cerris 3, Betula 
pendula 1, Quercus robur 1, Pinus sylvestris 1, 
Pyrus pyraster 1. 

B szint (borítás 10 %): Crataegus monogyna 2, 
Pyrus pyraster 1. 

C szint (borítás 90 %): Molinia litoralis 4, 
Calamagrostis epigeios 2, Agrostis canina 1, 
Holcus lanatus 1, Galium verum +, Laserpitium 
pruthenicum +, Potentilla erecta +, Potentilla 
alba +, Peucedanum oreoselinum +, Hypericum 
barbatum +, Iris variegata +, Briza media +, 
Euphorbia cyparissias +, Chamaecytisus supinus 
+, Danthonia decumbens +, Betula pendula +, 
Dactylis glomerata +, Genista tinctoria +, 
Cruciata glabra +, Vincetoxicum officinale +, 
Brachypodium pinnatum, Hypericum perforatum 
+, Trifolium alpestre +, Thymus pulegioides +, 
Daphne cneorum subsp. arbusculoides +, 
Campanula patula +, Dianthus superbus +, 
Asphodelus albus +, Betonica officinalis +, 
Veronica officinalis +, Carex pallescens +, Luzula 
luzuloides +, Poa angustifolia +. KIRÁLY G. – 
MESTERHÁZI A. (2006) Sorokpolány mellett 
hasonló élőhelyen találták. 

Hypericum elegans Steph.: A hajmáskéri Vásártér 
gyepjében, a sólyi Őr-hegyen, a Les-hegyen és az 
ösküi Péti-hegyen szórványosan megtalálható. 
Hajmáskérről DEGEN, LENGYEL ap. RÉDL (1942), a 
Keleti-Bakony több pontjáról BAUER (2007) jelzi 
előfordulását. 

Campanula cervicaria L.: A Kolontári-erdőben 
(Kolontár) gyakori. 

Jasione montana L.: A nyirádi Remecsén gyakori. 
Helichrysum arenarium (L.) Moench: A várpalotai 

Bánta miocén mészkő dombjain valamint a 
városlődi Fokhagyma-tetőn kisebb állományai 
élnek. 

Inula helenium L.: A bakonynánai Római-fürdő 
mellett kisebb állománya található a Gaja-
völgyében. 

Inula oculus-christi L.: A barnagi Török-völgyben, a 
várpalotai Cseri-erdőben, a Réti-erdőben 
(Cservenka Judit adata), a sólyi Őr-hegyen, a Les-
hegyen, a Győri úti irtáson, a márkói Nagy-mezőn, 
a királyszentistváni Hosszú-mezőn és az ösküi 

Ficsoron gyakori. 
Inula germanica L.: A hajmáskéri Török csapás több 

pontján megtalálható. 
Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb.: A várpalotai 

Felső-Gombás-völgyben kisebb állománya 
található. 

Senecio doria Nath.: Balatonfőkajár Somlyó-hegyen 
kisebb állománya él, a várpalotai Csákány-ároktól 
északra található gyepben és az ősi-várpalotai úttól 
keletre található réten gyakori. RÉDL (1942) 
várpalotai előfordulását közli. 

Jurinea mollis (L.) Rchb.: A várpalotai Inota falu 
feletti murvabányától északra fekvő 
dolomitdombokon, a Kopasz-Hallgatón, a sólyi 
Őr-hegyen, a Les-hegyen, a vilonyai Külső-
hegyen, a márkói Nagy-mezőn, a barnagi Török-
völgyben, a balatonszőlősi Hegyes-mál 
szőlőhegyén és a Nagy-Gellán gyakori. 

Xeranthemum cylindraceum Sibth. Et Sm.: A 
pécselyi Körtvélyes és Köves telek száraz 
gyepjeiben valamint a Csaba-dülő útszegélyében 
kisebb állományai találhatók. Megjelenése a fenti 
területeken nem meglepő, hiszen BAUER et al. 
(2000) a pécselyi Kis-tó és Kis-erdő melletti 
legelőről nagy populációkat írnak le. A fenti 
előfordulások friss megtelepedések és 
összefüggnek a birkalegeltetéssel. 

A bakonykúti (Fejér-megye) Hajagos birkalegelőjén 
a megyehatártól néhány száz méternyire kisebb 
állománya (néhány száz tő) él. Vesprimensére új! 

Cirsium brachycephalum Juratzka: Zánka és 
Balatonakali között valamint Balatonudvari és 
Örvényes között a Balaton szegélyező nádasterület 
szegélynövényzetében kisebb állományai 
találhatók. 

Serratula lycopifolia (Vill.) Kern.: A hajmáskéri 
Hagyma-tető nyiladékán erdőszegélyben több 
kisebb (néhány m2-nyi) sarjtelepe található. A faj 
hajmáskéri Tobán-hegyen található élőhelye 
POLGÁR (1933), BAUER (2007) mindössze néhány 
km-re található az új előfordulástól. 

Serratula radiata (W. et K.) M. B.: Az ösküi 
Ficsoron, a sólyi Őr-hegyen, a Les-hegyen, és a 
hajmáskéri Vásártéren nem ritka.  

Centaurea solstitialis L.: A várpalotai Csákányhídi-
dülőben gyakori, a sólyi Őr-hegyen kisebb 
állománya található. 

Centaurea sadleriana Janka: A sólyi Őr-hegyen és a 
Les-hegyen gyakori. 

Leontodon incanus (L.) Schrank: A hegyesdi 
Magyaros-kúttól délre fekvő dolomitdombokon 
szórványosan megtalálható. 

Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.: A várpalotai 
Nyugati-Nagy-mezőn, a Réti-erdőn és a sólyi Őr-
hegyen gyakori. 
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A kései pitypang elterjedése Veszprém megyében 

 
Taraxacum palustre: A veszprémi (Kádárta) 

Kádártai-horgásztavaktól keletre található 
forráslápon kisebb állománya található. A 
várpalotai Salakdomboktól délre található 
bányaterületeken gyakori. BOROS ap. RÉDL (1942) 
Kádárta-Hajmáskér közötti előfordulását közli. 

Sonchus palustris L.: A várpalotai Csákányhídi-dülő 
vizes élőhelyén, a Kikeri-tó szegélygyepjeiben, az 
ösküi Alsó-Gyélokon valamint Balatonakali, 
Zánka és Balatonszepezd balatonparti 
nádasterületein nem ritka.  

Crepis pulchra L.: Az ösküi Kikeri-bánya (Péti-
hegy) összetolt talaján gyakori. BAUER (2007) a 
térség több pontjáról is jelzi előfordulását. 

Pyrola rotundifolia L.: Az ajkai (Padragkút) Pityer-
domb felhagyott bauxitbányájában és az úrkúti 
Zagyiszaptároló területén kisebb állományai 
találhatók. Érdekes, hogy a mészkerülő faj 
mindkét élőhelyen 7 pH körüli meszet is 
tartalmazó közegben él. Ez a speciális 
körülményeknek köszönhető, hiszen a 
zagyiszaptárolóban az agyagközös oxidos 
mangánérc dúsítása folyamán (koptató–mosó 
eljárás) képződött agyagos-érces zagynak jelentős 
a mangán és a vastartalma SZABÓ (2006). A 
Pityer-domb bányájában szintén a magas 
vastartalmú agyagos közeg lehet a magyarázat a 
faj meglétére. 

Calluna vulgaris (L.) Hull: A nyirádi Remecsén 
kisebb állománya él. 

Agrostemma githago L.: Az ösküi Alsó-kertek 
szántóján, a berhidai Öreg-hegyen, az Országút-
melletti-dülőn, a hárskúti Hárságy szántóin, a 
diszeli Hajagos-hegy szántóin, Szőc Rét-földeken 
gyakori. 

Silene conica L.: A tihanyi Kis-erdő-tető bazalttufán 
kialakult bolygatott gyepjében néhány száz töves 
állománya található. 

Silene bupleuroides L.: A sólyi Őr-hegyen, a Sólyi-
szőlőhegyen és az ösküi Macska-hegyen kisebb 
állományai találhatók.  

Silene dichotoma Ehrh.: A barnagi Török-völgy 
dolomitbányájában, a vászolyi kőbányában, a 
várpalotai Bántai-homok-bányában és az ösküi 
Kikeri-bányában (Péti-hegy) kisebb állományai 
találhatók. 

Silene viscosa (L.) Pers. : A hajmáskéri Vásártér 
bolygatott gyepjében néhány száz töves állománya 
él. 

Cucubalus baccifer L.: Tótvázsony falu mellett a 
régi vízműtől délre található vízfolyás völgyében 
nem ritka. 

Dianthus superbus L.: A nyirádi Remecsén, a 
nyirádi Falu-réten, a Bodó-réten, a Felső-Nyirádi-
erdőben és a kolontári Kolontári-erdőben 
szórványosan megtalálható. 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) 
Baksay: A várpalotai Inota falu feletti 
murvabányától északra fekvő dolomitdombokon, a 
Bögre-szőlők felett húzódó völgyben, a Kopasz-
Hallgatón, a márkói Nagy-mezőn, a veszprémi 
(Kádárta) Nagy-Mogyoró-szegen, a Fűzföi 
elágazótól K-re fekvő gyepben (8-as úttól délre), a 
hajmáskéri Ótott-hegyen, Nagymezőn, az ösküi 
Ficsoron, a vilonyai Sukoró-hegyen, a Külső-
hegyen, szentkirályszabadjai Megye-hegytől 
északra található területen, a Sólytól északra fekvő 
gyepben, a sólyi Őr-hegyen, a királyszentistváni 
Hosszú-mezőn és a hegyesdi Magyaros-kúttól 
délre fekvő dolomitdombokon nem ritka. 

Cerastium glomeratum Thuill.: A nyirádi 
Tízbaglyai-dülő felhagyott szántóján gyakori. 

Cerastium dubium (Bast.) Guépin: A nyirádi 
Tízbaglyai-dülő felhagyott szántóján gyakori. 

Moenchia mantica (L.) Bartl.: A nyirádi Pörösi-
Remecsén valamint az Újdörögdpuszta és 
Izamajor közötti út melletti homoki szántón 
(Zalahaláp) gyakori. 

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl: A 
Szentjakabfa-Óbudavár községhatár mentén a 
Dobogótól északra fekvő belvízfolton és a nyirádi 
Tízbaglyai-dülőben nem ritka. 

Paronychia cephalotes (M. B.) Bess.: A szőci 
Balaton-hegyen, a barnagi Török-völgy 
dolomitbányájában, a márkói Tégla-dülőben, a 
Nagy-mezőn, a vilonyai Sukoró-hegyen, a Külső-
hegyen, a szentkirályszabadjai Megye-hegytől 
északra található területen, a sólyi Őr-hegyen, a 
Les-hegyen, a királyszentistváni Hosszú-mezőn, 
az ösküi Ficsoron, a veszprémi Kádártai 
dolomitbányától délre található gyepen, a Rátóti-
Nagy-mezőn, a hajmáskéri Nagy-mezőn, az Ótott-
hegyen gyakori. 
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Herniaria hirsuta L.: A nyirádi Gyenge-vágás 
szántószegélyében előfordul.  

Amaranthus blitoides S. Watson: A várpalotai 
Római-gát mellett bolygatott felszínen nem ritka. 

Primula vulgaris Huds.: A nagyvázsonyi Vízverte-
árokban, az 5-ös és 6-os nyiladék között, a G 
nyiladék közelében tucatnyi tővét találtuk. 

Primula x brevistyla DC.: A nagyvázsonyi Vízverte-
árokban, az 5-ös és a G nyiladék találkozásának 
közelében 2 tővét találtuk. 

Androsace maxima L. : A várpalotai Koldustelek, 
Gyöpszegés és Posta-földek kavicsbányáinak 
félretolt és depózott talajsáncain gyakori. 

Samolus valerandi L.: A balatonakali Sósi-rétek 
bolygatott tőzegfelszinén szálanként megtalálható. 

Centunculus minimus L.: A nyirádi Remecse 
valamint a Tízbaglyai-dülő nyílt homokfelszínein 
gyakori. 

Persicaria bistorta (L.) Samp. : A nyirádi Pörösi-
Remecsén kisebb (50-100 tő) állománya található. 

Urtica kioviensis Rogow.: A badacsonyto-maji 
balatonpart nádasterületén kisebb állománya 
található. 

Ulmus laevis Pall.: A Veszprémi-séd mentén a 
veszprémi Csatár-hegy lábaitól a márkói 
községhatárig terebélyes nagy fái találhatók magas 
kőrissel és törékeny fűzzel. Itteni állománya 
legalább 50 nagy fát számlál. A Bakonyban ritka 
faj. 

Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm.: A 
nyirádi Remecsén és a veszprémi Mikládon nem 
ritka.  

Potamogeton berchtoldii Fieber: A várpalotai Péti-
vízben és a pétfürdői Kaposi-víztározóban 
gyakori. 

Potamogeton crispus L.: A nagyvázsonyi Sárcsi-kút 
melletti víztározóban gyakori. 

Potamogeton nodosus Poir.: A nyirádi Meleg-víz 
csatornában megtalálható. 

Potamogeton lucens L.: A pétfürdői Kaposi-
víztározóban és a veszprémi Miklád csatornáiban 
nem ritka. 

Triglochin palustre L.: A várpalotai Kikeri-tó és a 
balatonakali Sósi-rétek nádasainak 
szegélygyepjeiben kisebb állományai élnek.  

Veratrum album L.: A nyirádi Rét-földeken, a 
Pörösi-Remecsén, a Felső-Nyirádi-erdőben, a 
zalahalápi Nyíres-kút-táblák rétjén és vizállásos 
erdejében, az ösküi Aranyos-kút mellett és a 
Veszprémi-séd hajmáskéri szakasza mentén (a 
falutól nyugatra), kisebb telepei találhatók. VITÉZ 
BARTHA ap. RÉDL (1942) Hajmáskér mellől jelzi 
előfordulását. 

Asphodelus albus Mill.: A nyirádi Remecsén, a 
Felső-Nyirádi-erdőben, a kolontári Kolontári-

erdőben, a tapolcafői Csárdán aluli dűlő melletti 
nedves réteken (Cservenka Judit adata) szép 
állományai találhatók. 

Hemerocallis lilio-asphodelus L. em. Scop.: a 
zalahalápi Nyíres-kúti-táblák vízállásos erdejében, 
a kolontári Kolontári erdőben és a nyirádi Felső-
Nyirádi-erdőben szórványosan megtalálható. 

Gagea arvensis (Pers.) Dum.: A veszprémi Csatár-
hegyen, valamint Csopak és Balatonfüred 
belterületén útszéli mezsgyéken gyakori. 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. Et Schult.: A 
balatonfőkajári Somlyó-hegy kvarcfillitjén kisebb 
(50-100 tő) állománya található. Megjelenése a 
Mezőföld kicsiny szigethegyén meglepő. BAUER et 
al. (2002) megállapításait a faj itteni előfordulása 
is megerősíti. Itt is az enyhén kisavanyodott, 
tápanyagszegény, jelentős mohaborítású 
felszíneken él a cseh tyúktaréj állománya. 

 
A cseh tyúktaréj elterjedése Veszprém megyében 

 
Allium sphaerocephalon L.: A veszprémi Ritka-fán, 

a Nagy-Mogyoró-szegen, a Rátóti-Nagy-mezőn, a 
márkói Nagy-mezőn, a hajmáskéri Ótott-hegyen 
és Nagy-mezőn, Sólytól északra található 
gyepben, a várpalotai Bánta miocén mészkő 
dombjain, a Réti-erdőben (Cservenka Judit adata) 
és a hegyesdi Magyaros-kúttól délre lévő 
dolomitdombokon gyakori. 

Allium moschatum L.: A márkói Nagy-mezőn, a 
veszprémi Rátóti-Nagy-mezőn, a Nagy-Mogyoró-
szegen, a Fűzföi elágazótól K-re fekvő gyepben 
(8-as úttól délre), a hajmáskéri Nagy-mezőn, az 
Ótott-hegyen, az ösküi Magyalinai-hegyen, az 
Olaszerőd környékén, a Ficsoron, a várpalotai 
Bánta miocén mészkő dombjain, a Kopasz-
Hallgatón, a Sólytól északra található gyepben, a 
sólyi Őr-hegyen, a Les-hegyen, a vilonyai Külső-
hegyen és a királyszentistváni Hosszú-mezőn 
gyakori. 
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A pézsmahagyma elterjedése Veszprém megyében 

 
Allium angulosum L.: A nyirádi Rét-földeken, a 

veszprémi Mikládon és a Balatonakalitól nyugatra 
fekvő balatoni nádasterületeken kisebb állományai 
találhatók. 

Allium carinatum L.: Az ajkai (Padragkút) Peres-
erdő tisztásán néhány töves, a nyirádi Remecsén, a 
Bodó-réten, a nagyteveli Öreg-hegyen és a 
várpalotai Bánta láprétjén nagyobb állományai 
találhatók.  

Lilium martagon L.: A kolontári Kolontári-erdőben 
és a tési Csalánoson kisebb állományai élnek. A 
városlődi Fokhagyma-tető északi kitettségű 
bükkösében és elegyes karszterdejében gyakori. 

Prospero elisae Speta: A veszprémi Ritka-fán, a 
Fűzföi elágazótól K-re fekvő gyepben (8-as úttól 
délre), a hajmáskéri Török csapáson, a Nagy-
mezőn, az ösküi Olaszerőd környékén, a 
várpalotai Inota falu feletti murvabányától északra 
fekvő dolomitdombokon, a várpalotai Bánta 
miocén mészkő dombjain, a sólyi Őr-hegyen, a 
paloznaki Nosztori-Autóspihenő környékén, 
Balatonalmádi (Káptalanfüred) Köcsi-tó és Nagy-
kő-orra környékén (utóbbi három lelőhely 
Cservenka Judit adata). 

Scilla vindobonensis Speta: A devecseri Széki-erdő 
Széki-tó melletti területein és a kolontári Lőrintei-
víztározó melletti erdőben (Rózsavölgyi László 
adata) nagy állományai élnek. 

Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern.: A márkói 
Somhegyi-erdő vízereket kísérő égeres foltjaiban 
többfelé előfordul. RÉDL (1942) a Som-hegyről 
már említi. 

Ornithogalum pannonicum Chaix: A hajmáskéri 
Török csapáson és a várpalotai Réti-erdőben 
(Cservenka Judit adata) kisebb állományai 
találhatók. 

Muscari botryoides (L.) Mill.: A nagyvázsonyi 
Nyír-tó környéki erdőrészekben, a nagyvázsonyi 

Tüskésben, a H 5-ös erdőtagban, a Bogárdin, a 
Pulai kaputól délre a Farkas-árok peremén, a 
nemesvámosi Szár-hegyen és a balatonrendesi 
Felső-erdőben gyakori. 

Paris quadrifolia L.: A taliándörögdi Fingó-kúttól 
(Agár-tető) délre fekvő vízfolyás égeresében 
gyakori. 

Galanthus nivalis L.: A Bakonyban viszonylag 
gyakori faj. A Balaton-felvidéken az alábbi 
helyeken találtuk: Balatonfüred: Koloska-völgy, 
Aszófő: Aszófői-séd völgye, Balatonszőlős: 
Malom-völgy, Pécsely: Pogánypince, Hideg-hegy, 
Szurdik, Vászoly: Nagyvár-tető, Keresztfa-tető, 
Dörgicse: Nagy tó környéke, Kő-völgy, Kő-hegy.  

Sternbergia colchiciflora W. et K.: Az inotai Réti-
erdőben és a balatonfőkajári Somlyó-hegyen 
kisebb állományai találhatók. Földrajzilag mindkét 
előfordulása a Mezőföldhöz tartozik. A Réti-
erdőből ZSÁK (1941) jelezte előfordulását. 

Iris graminea L.: A nyirádi Remecsén, a pécselyi 
Hideg-hegyen, a balatonszőlősi Nagy-Gellán és a 
tótvázsonyi volt Tsz majortól keletre található 
erdőfoltban kisebb állományai találhatók. 

Iris spuria L.: A várpalotai Derítő-tó (Koldus-
telektől keletre) melletti láprétszegélyben valamint 
a Rétre-dülő láprétjén néhány 100 töve, míg a 
szemétteleptől DK-re lévő gyepben néhány telepe 
található. FARKAS (1999) itteni előfordulásait a 
Bakonyra vonatkoztatja, de valójában ezek az 
állományok a Mezőföldön találhatók.  

Iris sibirica L.: A nyirádi Remecsén, a Rét-földeken, 
a Pörösi-Remecsén, a várpalotai Derítő-tó 
(Koldus-telektől keletre) melletti láprétszegélyben 
és Rétre-dülő láprétjén kisebb állományai élnek. 

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (W. et K.) A. et 
D. Löve: A nagyvázsonyi Kopasz-dombon, a 
Pálfytanyától nyugatra fekvő gyepben, a barnagi 
Török-völgyben, a Hajmáskértől nyugatra a 
Veszprémi-sédtől délre lévő gyepekben, a 
veszprémi Fűzfői elágazótól K-re fekvő gyepben 
(8-as úttól délre), az ösküi Hosszú-völgytől K-re 
fekvő gyepben, a várpalotai Bögre-szőlők feletti 
völgy peremén, a szentkirályszabadjai Megye-
hegytől északra található területen nagyobb 
állományai találhatók. Mindenütt dolomiton. 

Iris pumila L.: A várpalotai Inota „falu” feletti 
murvabányától északra fekvő dolomitdombokon, a 
Bánta miocén mészkő dombjain, a halimbai 
Balaton-hegyen, a hajmáskéri Török csapáson, a 
márkói Nagy-mezőn és a veszprémi Rátóti-Nagy-
mezőn gyakori. 

Iris variegata L.: A nyirádi Felső-Nyirádi-erdőben, 
a Darvastói-bánya területén, az úrkúti Csárda-
hegyen és a balatonszőlősi Nagy-Gellán gyakori. 
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Juncus tenuis Willd.: A taliándörögdi és sáskai 
Agár-tetőn, a nyirádi Felső-Nyirádi erdőben, a 
Remecsén, a nagyvázsonyi Kab-hegyen és a 
kolontári Kolontári-erdőben utakon, nyílt 
felszíneken gyakori. 

Juncus sphaerocarpus Nees: A nagyvázsonyi 
Vízvörös-tó területén gyakori. A faj itteni 
előfordulására Mesterházi Attila hívta fel a 
figyelmünket. 

Juncus capitatus Weig.: A nyirádi Remecse savanyú 
homokján kiterjedt vaddisznótúrásban, 
keréknyomokban valamint homokgödrökben 
(helyi anyagnyerő hely) több 1000 töves 
állományai találhatók. Az élőhelyen készített 
társulástani felvétel (4×1 m, 25% borítás): Juncus 
capitatus 2, Juncus bufonius 2, Holcus lanatus 1, 
Juncus articulatus 1, Solidago gigantea 1, Scirpus 
setaceus 1, Equisetum ramosissimum 1, Digitaria 
ischaemum +, Cynodon dactylon +, Achillea 
collina +, Agrimonia eupatoria +, Agrostis 
capillaris +, Centaurium pulchellum +, Betula 
pendula +, Euphorbia cyparissias +, Lythrum 
hyssopifolium +, Lotus corniculatus +, Juncus 
tenuis +, Nardus stricta +, Daucus carotta +, 
Scleranthus annus +, Centunculus minimus +, 
Hypericum humifusum +, Conyza canadensis +, 
Thymelaea passerina +, Rumex acetosella +, Salix 
sp. +, Vulpia myuros +, Euphrasia stricta +. 
Galambos 1988-ban a nyirádi Felső-Nyirádi-
erdőben gyűjtötte a fajt (Galambos ex verb.). 
Saladiensére új ! 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. : Az ajkai 
(Padragkút) Sárcsi-kút környékén gyakori. 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce : A 
várpalotai Réti-erdőben (Cservenka Judit adata) és 
az úrkúti Csárda-hegyen gyakori. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Az úrkúti 
Csárda-hegyen gyakori 

Epipactis palustris (L.) Crantz : A veszprémi 
Miklád láprétjein többfelé megtalálható. 

Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel : Az ajkai 
(Padragkút) Sárcsi-kút környékén kisebb 
állománya (50 tő) található. 

Epipactis tallosii Molnár et Robatsch : Az aszófői 
Aszófői-séd völgyében több 100 töve él. A faj 
határozását Molnár V. Attila is megerősítette. 
Balatonicumra új! 

Epipactis nordeniorum Robatsch : Az ajkai 
(Padragkút) Sárcsi-kút alatti völgyben kisebb 
állománya él. 

Epipactis pontica Taubenheim : Az ajkai 
(Padragkút) Ménesakol-árok bükkösében néhány 
töves állományát találtuk. 

Epipactis voethii Robatsch : Az ajkai Sárcsi-kút 
környékén, a Köleskepe-árokban, a balatoncsicsói 

Buda-völgyben és a hidegkúti Evetes-völgyben 
kisebb állományai élnek. MOLNÁR et al. (2004) a 
Bakony és a Balaton-felvidék több pontján jelzik 
előfordulását. 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz: A várpalotai 
Réti-erdőben tömeges. (Cservenka Judit adata) 

Limodorum abortivum (L.) Sw.: A csopaki Öreg-
hegyen és a várpalotai Vár-völgyben kisebb 
állományai találhatók. 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall: A paloznaki 
Nosztori-Autóspihenő melletti gyepekben gyakori 
(Nagy Lajos adata). 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: Az úrkúti 
zagyiszaptároló nyírligetes gyepjében néhány 
töves állománya található. 

Ophrys apifera Huds.: A pécselyi Derék-hegy 
irtásrétjén kisebb állománya (kb. 20 tő) található. 

Ophrys sphegodes Mill. : A halimbai Balaton-
hegyen kisebb állománya található. 

Orchis morio L.: A halimbai Balaton-hegyen, a 
nyirádi Pörösi-Remecsén, a Csoportos 
fáslegelőjén, a mencshelyi Zsellérbokrok 
legelőjén, a városlődi Fokhagyma-tető gyepjében 
és a balatonrendesi Pálköve vöröshomokkő 
bányájában (tömeges) nagyobb állományai 
találhatók. 

Orchis tridentata Scop.: A veszprémi Rátóti-Nagy-
mezőn, a márkói Nagy-mezőn, a várpalotai Nyu-
gati-Nagy-mezőn, a Keleti-Nagy-mezőn, a Bögre-
szőlők felett húzódó völgyben és a Kopasz-Hall-
gatón gyakori. A várpalotai Réti-erdőn és a bala-
tonfüredi Péter-hegyen kisebb állományai 
találhatók. 

Orchis ustulata L. : A veszprémi Sas-hegy 8-as 
úthoz közeli gyepjében kisebb állománya él 
(Cservenka Judit adata). 

Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) 
Kümpel et Mrkvicka: A várpalotai Barbély-völgy 
K-i kitettségű irtásrétjén több száz tövét találtuk 
Molnár V. Attilával együtt. Az alfaj a 
Bakonyicumra új ! 

Orchis purpurea Huds. : A várpalotai Bögre-szőlők 
felett húzódó völgyben, a Réti-erdőben 
(Cservenka Judit adata) a szentkirályszabadjai 
Megye-hegytől északra található területen, a sólyi 
Őr-hegyen és a Les-hegyen gyakori. 

Orchis coriophora L. : A nyirádi Pörösi-Remecsén 
több 100 töves állománya él. 

Orchis militaris L. : A nyirádi Pörösi-Remecsén és a 
szigligeti Kongó-réteken (Cservenka Judit adata) 
kisebb állományai élnek. 

Orchis mascula L. subsp. signifera (Vest.) Soó: A 
nagyvázsonyi Mina-völgyben néhány töves 
állománya él. A muflonállomány erősen 
veszélyezteti. 
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Orchis laxiflora Lam.: A Balatonakali és Zánka 
közötti nádasterület szegélygyepjeiben valamint a 
szigligeti Kongó-réteken (Cservenka Judit adata) 
gyakori. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó: A nyirádi Pörösi-
Remecsén, a Rét-földeken, a Balatonakali és 
Zánka közötti nádasterület szegélyeiben valamint 
a balatonakali Sósi-réten gyakori. 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.: A szápári Sánc-
hegyen, a márkói Nagy-mezőn, a várpalotai 
Barbély-völgyben, a nagyvázsonyi Hermán-
völgyben és a sólyi Őr-hegyen kisebb állományai 
élnek. 

Cyperus flavescens L.: A nyirádi Meleg-víz csatorna 
iszapfelszínein több száz töves állománya él. A 
fajt ugyanezen az élőhelyen 2003-ban Molnár V. 
Attila is megtalálta (Molnár ex verb.).  

Scirpus supinus L.: A nagyvázsonyi Vízvörös-tón és 
a Szentjakabfa-Óbudavár községhatár mentén a 
Dobogótól északra fekvő belvízfolton több ezer 
töves állományai találhatók. Bakonyicumra új ! 

Scirpus setaceus L.: A nyirádi Remecsén (savanyú 
homokon) és a pécselyi Diósi-réten (belvizes 
agyagos talajú szántón) több száz töve, míg a 
várpalotai Bántai-homokbányában (meszes 
homokon) több tízezey töve él. Vesprimensére és 
Balatonicumra új. MESTERHÁZY–KIRÁLY (2005) 
a fajjal foglalkozó cikke számos adatot tartalmaz, 
többnyire a Dunántúl nyugati részéről. Várpalotai 
előfordulása a faj legkeletibb aktuális lelőhelye 
hazánkban. 

Eleocharis ovata (Roth) R. et Sch.: A nagyvázsonyi 
Vízvörös-tón több 100 töves állománya él. 
Bakonyicumra új ! 

Schoenus nigricans L.: A várpalotai Rétipuszta 
felhagyott kavicsbányájában, a veszprémi 
Mikládon, a Kádártai-horgásztavaktól keletre 
található forráslápon, a tapolcafői Csárdán aluli 
dülő melletti nedves réteken (Cservenka Judit 
adata) kisebb állományai élnek. 

Carex davalliana Sm. : A veszprémi (Kádárta) 
Kádártai-horgásztavaktól keletre található 
forráslápon kisebb állománya található. 

Carex paniculata: A veszprémi (Kádárta) Kádártai-
horgásztavaktól keletre található forráslápon 
kisebb állománya található. 

Carex disticha Huds. : A hajmáskéri Aszó-völgy 
völgyalji magassásosában kisebb állománya él. 

Carex fritschii Waisb. : A nyirádi Remecse 
borokásodó gyepjeiben nem ritka. 

Carex alba Scop. : A várpalotai Bögre-szőlők felett 
húzódó völgy több pontján megtalálható. A 
városlődi Fokhagyma-tető északi kitettségű 
elegyes karszterdejében gyakori. 

Carex hordeistichos Vill.: Az ösküi Alsó-kertek, a 

berhidai Páskum, a nyirádi Tízbaglyai-dülő, a 
pécselyi Diósi-rét belvizes szántóin kisebb 
állományai találhatók. A várpalotai Rétipuszta 
felhagyott kavicsbányájában valamint a bántai 
rekultivált bányaterület vizes foltjain is élnek 
kisebb állományai. 

Carex secalina Wahlbg.: A királyszentistváni 
Ülepítőtótól (Fűzfőgyártelep használatában) délre 
található egykori salaklerakó kazettában néhány 
töve él.  

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.: Az Újdörögdpuszta 
és Izamajor közötti út melletti homoki szántón 
(Zalahaláp) valamint a nyirádi Gyenge-vágás 
szántóján tömeges. 

Poa badensis Hke.: A halimbai Balaton-hegyen 
gyakori. 

Sesleria caerulea (L.) Ard.: A várpalotai (Inota) 
Réti-erdő nyiladékának száraz gyepjében egy 
telepét találtuk. BAUER et al. (2007) hasonló 
élőhelyeken való előfordulásait tárgyalja. 

Agropyron pectiniforme R. et Sch.: A veszprémi 
Jutason, az ösküi Köves-gyélokon és a várpalotai 
Bántán útszegélyek mentén és legelőkön nem 
ritka. 

Aegilops cylindrica Host: A várpalotai Csákány-
hídi-dülőn és a Bántai-homokbányában gyakori. 

Hordeum hystrix Roth: A veszprémi (Kádárta) 
Nagy-Mogyoró-szeg környéki dolomitgyepekben 
található utak szegélyében gyakori. Megjelenése 
összefügghet a környéken egyre jobban terjedő 
technikai „sportokkal”. A fajra Vidéki Róbert 
hívta fel a figyelmünket közös kirándulásunkon.  

Cleistogenes serotina (L.) Pers.: A pétfürdői Doktor-
szikla környékén, a pécselyi Lakat-haraszton, a 
balatoncsicsói Balázs-hegyen, a balatonfüredi 
Tamás-hegyen, a Nagy-mezőn, a tési Bér-hegyen, 
a szigligeti Kongó-réteken (Cservenka Judit adata) 
nem ritka. 

Avenula praeusta (Rchb.) Holub: A nyirádi 
Remecse irtásrétjén valamint a pécselyi Derék-
hegy északias kitettségű irtásrétjén szálanként 
előfordul. 

Danthonia alpina Vest: A nyirádi Remecsén 
gyakori. 

Danthonia decumbens (L.) Lam. et DC.: A nyirádi 
Felső-Nyirádi-erdőben többfelé megtalálható. 

Stipa pennata L.: A márkói Nagy-mezőn, a 
veszprémi Ritka-fán, a várpalotai Cseri-erdőben, a 
Réti-erdőben (Cservenka Judit adata), a sólyi Őr-
hegyen, a Les-hegyen, a balatonszőlősi Hegyes-
mál szőlőhegyén és a Nagy-Gellán gyakori. 

Stipa eriocaulis Borb. : A várpalotai Inota falu 
feletti murvabányától északra fekvő 
dolomitdombokon, a Kopasz-Hallgatón, az ösküi 
Ficsoron, a vilonyai Sukoró-hegyen és Külső-
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hegyen, a veszprémi Fűzfői elágazótól K-re fekvő 
gyepben (8-as úttól délre), a Sólytól északra fekvő 
gyepben, sólyi Őr-hegyen, a Les-hegyen, a Győri 
úti irtáson, a királyszentistváni Hosszú-mezőn, a 

márkói Nagy-mezőn, a veszprémi Rátóti-Nagy-
mezőn, a Nagy-Mogyoró-szegen, a hajmáskéri 
Ótott-hegyen és a Nagy-mezőn gyakori. 
Mindenütt dolomiton.  

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozunk a szakmai segítségért, a közös terepbejáráson való részvételért és esetenként 
adataik önzetlen átadásáért Bauer Norbertnek, Berecz Józsefnek, Cservenka Juditnak, Galambos Istvánnak, 
Király Gergőnek, Mesterházy Attilának, Molnár V. Attilának, Nagy Gergelynek, Nagy Lajosnak, 
Rózsavölgyi Lászlónak, Sonnevend Imrének, Szabóki Csabának, Vers Józsefnek, Vidéki Róbertnek, és Vokó 
Lászlónak. Az irodalom megszerzésében nyújtott segítségért Speciár Andrásnak és Galambos Istvánnak 
mondunk köszönetet. Külön köszönettel tartozunk Galambos Istvánnak cikkünk gondos lektorálásáért és 
szakmai észrevételeiért.  

 

Summary 
Floristical data from Veszprém County (W-Hungary) 

A. MÉSZÁROS. – P. SIMON 
 

Several plant species new to the Transdanubian Mts. (namely to the Bakony Mts., the Lower Bakony, 
and the Balaton Uplands) were found in recent years in County Veszprém. At a muddy surface of the polder 
habitat of „Vízvörös-tó” near Nagyvázsony Lindernia procumbens, Eleocharis ovata, Scirpus supinus 
occurred some years ago, which are new species to the flora district „Bakonyicum”. The same habitat hosts  
Elatine hungarica here, which is new to flora subdistrict „Vesprimense”. On Meadow Diósi at Pécsely, 
Scirpus setaceus was discovered which is new to flora sub-district Balatonicum, and it is also new to 
„Vesprimense” in the sand pit of „Bánta” at Várpalota. At „Remecse” at Nyirád, Juncus capitatus was found, 
which is a new species to flora sub-district „Saladiense”. New species to „Balatonicum” are Linum hirsutum 
at Balatoncsicsó and Epipactis tallosii at Aszófő. Orchis ustulata L. subsp. aestivalis was found at Várpalota, 
and it is a new species to flora district „Bakonyicum”. 

After more than three decades, Hypericum barbatum was found in Forest „Felső-Nyirádi” at Nyirád. 
Some other interesting new discoveries are Gentianopsis ciliata from Szápár and Nymphoides peltata from 
Tihany. 
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