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Bevezetés 

 
A Kisalföld hazánk északnyugati részének síkvidékét magában foglaló nagytája. Területe nagyjából 

egybeesik az Eupannonicum flóravidék Arrabonicum flórajárásával, melynek határa messze átnyúlik a 
határon túlra, így Délnyugat-Szlovákia folyómenti síkságai is részét képezik. A nagytáj hazai részének 
növénytani kutatottsága jónak mondható, az elmúlt kb. 200 év alatt több monografikus mű született, emellett 
jelentős a növényföldrajzi és florisztikai jellegű publikációk száma is. Jelen dolgozat célja, hogy további 
hasznos kiegészítésekkel, új adatokkal járuljon hozzá a Kisalföld flórájának, vegetációjának és 
növényföldrajzának megismeréséhez. 

 

Eredmények 
 

A dolgozatban a 2005–2010 közötti időszakban végzett botanikai kutatásaink legjelentősebb 
eredményeiről számolunk be. Bemutatjuk és jellemezzük a Sokorói-Bakony-ér mentén elterülő kiszáradó 
láprétek aktuális vegetációját. Táblázatos formában közöljük az itt előforduló jelentősebb növényfajokat, 9 
taxonról részletesebb adatokkal is szolgálunk. A publikáció második felében a kutatási terület más vidékein 
gyűjtött legjelentősebb florisztikai megfigyeléseinket mutatjuk be, melynek értelmében összesen 21 taxon 
újabb adatait ismertetjük. A közölt adatok egy része herbáriumi példánnyal dokumentált (H), a lapok a 
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában találhatók. 

Az egyes taxonok meghatározását és megnevezését KIRÁLY (2009) határozója alapján végeztük. A 
lelőhelyeket kistájhoz, településhatárhoz és földrajzi névhez (erdő, dűlő, rét) rendelve, a jelenleg használt 
flóratérképezési rendszerben elhelyezve (vö. KIRÁLY – HORVÁTH 2000), a felmérési kvadrátok 
negyedelésével kapott mezőkhöz rendelve adjuk meg. A kvadrátazonosító után alkalmanként a fajra 
vonatkozó (legalább regionális szinten fontos) további élőhelyi, cönológiai, természetvédelmi 
megfigyeléseinket, valamint az irodalmi adatokat közöljük. 

 

Láprétmaradványok Győrszemere közelében 
 

Az Északi- illetve a Déli-Bakonyból nyugat felé a Marcal-medence síkjára kilépő nagyobb patakok 
(Torna, Hajagos, Bitva, Gerence, Sokorói-Bakonyér) hegyvidékhez közel eső szakaszai mentén láprétek 
láncolata húzódik. Ezek elterjedése a Sümeg-Noszlop-Ugod-Nagydém vonal mentén meglehetősen jól 
kirajzolja a Bakony-vidék (Bakonyalja) és a Kisalföld tájföldrajzi határát (MAROSI – SOMOGYI 1990). A 
terület növényföldrajzilag nem ennyire egységes, mert számos szubmediterrán elem belép a Déli-Bakony 
területére (pl. devecseri Széki-erdő, Sárosfői-erdő), emiatt a Saladiense határa keletebbre esik (RÉDL 1942, 
TALLÓS 1959, PÓCS 1981). A hidegtűrő lápi fajok többsége követi a tájföldrajzi határt, és a bakonyalji 
patakok alsó folyása mentén már eltűnik (pl. Carex lepidocarpa, Juncus subnodulosus, Trollius europaeus), 
vagy igen ritkán bukkan fel (pl. Allium suaveolens, Carex davalliana, Dianthus superbus). Ezek egy része a 
Hanságban jelenik meg ismét. 

A bakonyalji állományoktól elszigetelten fennmaradt Győrszemere-Felpéc-környéki lápréteket különösen 
érdekessé teszi a Bakony montán hatásától való viszonylagos függetlenség, valamint néhány lápréti 
specialista növényfaj előfordulása. Kialakulásukban döntő szerepet a Sokorói-Bakonyér játszotta, mely a 
Sokoróalján Felpéc és Nagyszentpál között egy kisebb süllyedék nyugati peremén folyik DK-ÉNy-i 
irányban. A fővölgy mellett a süllyedéket több kisebb (pangó vizű) ér szabdalja fel, melyek lefolyástalan 
környezete elláposodott. 

A láprétekről az első botanikai jellemzést POLGÁR (1941) adta közre, aki a Sokorói-Bakonyér mellől 
kiterjedt „forrásos láprétek vidéke”-ről tudósít. Társulásjellemzéséből kiszáradó kékperjés láprétek (Succiso–
Molinietum hungaricae), valamint az üde mészkedvelő rétlápok (Caricion davallianae) különböző 
asszociációinak létére következtethetünk. BORHIDI (1956) 10 cönológiai felvételt közölt a felpéci lápokról, a 
tabelláiban szereplő fajok közül kiemelendő az 5-ös konstanciaértékű Eriophorum latifolium és Eriophorum 
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angustifolium, mely növényekről azóta nincs újabb megfigyelés. A legjelentősebb lápi fajok (Parnassia 
palustris, Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata) termőhelyét, a „Felpéci ősborókás” lábánál elterülő 
„Sísekrétet” az 1960-as években felszántották, ma nemesnyáras áll a helyén. Az utolsó felmérés óta eltelt fél 
évszázad alatt a többi, Győrszemere környéki láprét kiterjedése is visszahúzódott, a meliorizáció és 
fragmentáció következtében több állomány kiszáradt, eljellegtelenedett, az igazi rétlápi fajok eltűntek. Az 
alábbiakban a töredékesen megmaradt három folt (Succiso-Molinietum) vegetációját jellemezzük, majd a 
legfontosabb florisztikai adatokat ismertetjük. 

 

• Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re elterülő kiszáradó láprét [KEF: 8471/1 D]. 
A kisalföldi tájban nagy értéket képviselő rét a Bakonyértől kissé távolabb, Nagyszentpál 

településrésztől 1 km-re délre található. Területe 35 ha, tengerszint feletti magassága 115–117 m. 
Vízhatástól függően több réttársulás-típus megtalálható. A szegélyeken és a terület szárazodó délkeleti 
felében jellemző franciaperjés-ebíres mezofil kaszáló sokfelé gyomos, benne helyenként Bromus erectus és 
Avenula pubescens dominálta foltok is megjelennek. Alacsonyabb térszíneken ezt sásrétek váltják fel, ahol 
a Carex acuta és Carex otrubae mellett Carex disticha, Holcus lanatus uralkodik, jellegzetes mocsári 
kísérőfajokkal (pl. Iris pseudacorus, Lychnis flos-cuculi, Leucojum aestivum). Ezek a vegetációs egységek 
kiszáradó kékperjés láprétekkel (Succiso–Molinietum hungaricae) mozaikolnak, a Deschampsia-s 
állományokat itt Molinia caerulea váltja fel, a gyepszintben a Galium boreale, Salix rosmarinifolia, 
Potentilla erecta stb. válik uralkodóvá. Az állományt sok értékes lápi faj teszi színessé. A rét legmélyebb 
részét kis folton lápi magaskórós növényzet foglalja el (pl. Cirsium rivulare, Filipendula ulmaria, 
Veratrum album). 

 

• Győrszemere: Kúria-rét [KEF: 8471/1 D]. 
Győrszemerétől 1.2 km-re északkeletre, a 83. sz. főút mellett található vegetációs folt. Becsült területe 

30 ha, tengerszint feletti magassága 117–120 m. 
Három vegetációtípusa közül a magassásrétek és üde kaszálók kiterjedtebbek, gyepalkotói főleg csomós 
növésű egyszikűek (pl. Carex acutiformis, Molinia coerulea). Egy helyütt jellegzetes zsombéksásos is 
megjelenik. Mélyebb fekvésben, nádasokkal körülvéve helyezkedik el a terület közepén egy – átlagos 
csapadékú évben – kora nyárig bő vízellátottságú kékperjés láprét, ahol a Molinia caerulea és a Deschamp-
sia caespitosa mellett jellegzetes a Carex panicea, fáciest alkot a Succisa pratensis, Serratula tinctoria és 
Sanguisorba officinalis. A legjelentősebb fajok a láprét nedvesebb, Caricetosum hostianae-ként azonosítható 
részén koncentrálódnak: Carex davalliana, Carex hostiana, Valeriana dioica. Részben már az előző 
társulásban megjelenő, a terület északkeleti, mélyebb részén állományt képző nádas (Phragmites australis) 
szervesen kapcsolódik a lápréti vegetációhoz, széles átmeneti, kevert fajösszetételű sávban váltja fel azt. 
Szálanként megtalálhatók benne lápi fajok (pl. Cirsium rivulare, Succisa pratensis). 

 

• Győrszemere: Sokorói-Bakonyér híd melletti kiszáradó láprét [KEF: 8471/1 D]. 
A legkisebb területű maradvány-láprét közvetlenül a Bakonyér bal partján található. Területének 

egésze rendszeresen kaszált. Kissé kiemelkedő, ármentes hátait Betonica officinalis, Peucedanum 
cervaria, Trifolium montanum stb. alkotta „rétsztyep” növényzet uralja, helyükbe a mélyedések felé 
mocsárréti (pl. Allium angulosum, Selinum carvifolia), helyenként lápréti fajok (pl. Allium suaveolens, 
Dianthus superbus) lépnek. A legmélyebb részeken itt is megtalálható a lápi magaskórósok néhány 
képviselője. 

 

A Győrszemere környéki láprétek fontosabb növényfajai 
 

Allium suaveolens JACQ. 
Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re kiszáradó lápréten legalább 500 tőből álló populáció; továbbá 

Győrszemere: a falutól ÉK-re a Sokorói-Bakony-ér hídjánál, kiszáradó láprét-folton, néhány példány (H). 
E hidegkori reliktumnak tekinthető lápi faj (KIRÁLY – BÖLÖNI 2004) jelenti a győrszemerei rétek 

legnagyobb botanikai értékét. Jelenleg tapasztalt tömegessége miatt igen meglepő, hogy bár POLGÁR jól 
ismerte a területet, sem ő, sem BORHIDI (1956) nem találta meg, holott a Bakony-ér-menti lápréti vegetáció 
már akkor sem lehetett kiterjedt. 

A növény magyarországi areája az Észak-Dunántúlra korlátozódik. Néhány kétes hitelességű korábbi 
adat után GÁYER – POLGÁR (1926) mutatta ki hazai előfordulását a lesencei lápról és a Hanságból. Ezt 
követően előkerült a Bakonyalján (leg. pro primo: Rédl R. 1930 in BP), a Kisalföldön a tatai Fényes-
forrásoknál (leg. pro primo Boros Á. 1925 in BP) és Esztergom mellől (leg. pro primo Andreánszky 1946 in 
BP, Bánó L. 1946 in BP), Sopron mellett a Kőhidai-medencében (leg. pro primo Kárpáti Z. 1947 in BP) 
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valamint a Káli-medencében (SEREGÉLYES-S.CSOMÓS 1995, BAUER et al. 2004). A régi adatok és az utóbbi 
két évtized közlései (pl. LÁJER 1999, 2004, BAUER et al. 2001, MATUS – BARINA 2001, BARINA 2001, RIEZING 
2002, BAUER 2004) nyomán kirajzolódó fő előfordulási körzete a Bakonyalja és a Tapolcai-medence 
láprétjein található. 

A 2007-ben előkerült Győrszemere melletti élőhely fontos összeköttetést jelent a hansági, a Marcal-
medence déli peremvidékén élő, valamint a tatai populációk között. Termőhelyét 2007-2008-ban évente 
kétszer kaszálták, aminek hatására kora ősszel tömegesen virágzott. Az utóbbi 2 évben a kaszálást nem 
rendszeresen végezték (2010-ben csak szárzúzóztak), emiatt termőhelyén több helyütt előretört a Solidago 
gigantea. 

 

Carex davalliana SM. 
Győrszemere: Kúria-rét, kékperjés láprét legnedvesebb foltján, kb. 100 tő (H) 

Üde láprétek társulásalkotó növénye, mely itt a kiszáradó kékperjés láprétek nedves 
szubasszociációjában jelenik meg. POLGÁR (1941) kisszentpáli adata a flóramű növényföldrajzi térképe 
alapján valószínűleg az Allium suaveolens-es láprét szomszédságában található mélyedésre vonatkozik, 
melyen jelenleg rekettyefüzes és Solidago-borította degradált magassásos-nádas található. Országszerte 
visszaszorulóban lévő faj, hazai előfordulásainak zöme a Bakonyalja peremvidékén és a Marcal-medence 
üde láprétjein található (pl. LÁJER 1997, 1999). 

 

Carex hostiana DC. 
Győrszemere: Kúria-rét, kékperjés láprét legnedvesebb foltján, kb. 100 tő (H) 

Kékperjés láprétek bő vízellátottságú foltjainak (Caricetum hostianae) névadó karakterfaja. LÁJER (1997) 
és BAUER et al. (2001) a Marcal-medence déli peremrészének láprétjein készített cönológiai felvételeiben 
több lápi társulásból is szerepel. A Carex davalliana-nál is ritkább, recens kisalföldi adatairól a fentieken túl 
máshonnan nincs tudomásunk. 

 

Dianthus superbus L. 
Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re kiszáradó lápréten 2-300 töves populáció; Győrszemere: a falutól 

ÉK-re a Sokorói-Bakony-ér hídjánál, kiszáradó láprét-folton, tucatnyi növény, valamint az ér másik oldalán 
eljellegtelenedett nádasodó mocsárrét-fragmentumban 2 példány. 

POLGÁR (1941) csak a felpéci Sísekrétről írja „igen ritkán, szálanként”, jelenlegi élőhelyén ennél jóval 
elterjedtebb. További kisalföldi megfigyelései a Keleti-Hanság (WERNER ex verb.) és Marcal-medence 
(BAUER 2001) néhány láprétjéről származik. A Sokorói-Bakonyér felső folyásának vidékén (Gic: Malomrét, 
már Bakonyalja) BAUER (2005 in BP) gyűjtötte, valamint megemlítendő a viszonylag közeli Általér-völgyi 
lelőhely, mely azonban részben már megsemmisült (RIEZING 2005). 

 

Scorzonera humilis L. 
Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re, kiszáradó láprét legnedvesebb foltján, egyetlen virágzó tő (2009). 
Sérülékeny lápréti faj, élőhelyeinek kiszáradását nehezen, vagy egyáltalán nem éli túl. Kettős 

élőhelypreferenciájú (mészkerülő erdők szélei ill. láprétek), országszerte visszaszorulóban van, felkerült az 
aktuális Vörös Listára (KIRÁLY 2007). Győr környékén korábban a homokbuckavidék mélyedéseiben is élt 
(POLGÁR (1941): Bőny, Győrszentiván, Nagyszentjános), ezekről a termőhelyekről a drasztikus talajvízszint-
süllyedés és a vízrendezések következtében mindenhonnan eltűnt. A győrszemerei lelőhely mellett a 
Kisalföldről csak a Marcal-medence Bakonyaljával határos pereméről ismerjük aktuális adatát, ahol 
Schoenetum-ban fordul elő (LÁJER 1999). 

 

Selinum carvifolia L. 
Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re kiszáradó lápréten; a falutól ÉK-re a Sokorói-Bakony-ér hídjánál, 

kiszáradó láprét-folton. Mindkét helyen a társulás jellegzetes, konstans elemeként jelenik meg. 
Folyó menti réteken a század első felében többfelé előfordult Győr megyében (POLGÁR 1941), aktuálisan 

csak a fenti lelőhelyeken ismerjük. A Kelet-Kisalföldön szórványos. 
 

Succisa pratensis MOENCH 
Győrszemere: a falutól ÉK-re, a főút mellett, láposodó mocsárréten állományalkotó; Győrszemere és 
Nagyszentpál között, kiszáradó lápréten 

Társulásalkotó lápréti faj, mely a Bakony nyugati peremterületén és a csatlakozó Marcal-medence 
láprétjein is sokfelé előfordul (pl. LÁJER 1997, BAUER et al. 2001, BAUER 2004). A Kisalföldön csak a 
Hanság (WERNER ex verb.) és a Rábaköz (BÖRCSÖK ined.) néhány pontjáról, valamint a dunai teraszvidékről 
(BARINA 2003, SCHMIDT-BAUER 2005,) vannak újabb megfigyelései. 
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Veratrum album L. subsp. album 
Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re, kiszáradó láprét legnedvesebb foltján, lápi magaskórós állományban 
néhány m2-es telep, csak meddő hajtások. 

BORHIDI (1956) négy felvételében is szerepel, ezekről a rétekről valószínűleg már kipusztult. A Marcal-
medence láprétjeiről LÁJER (1999) ismerteti. 

 

1. táblázat. A Győrszemere környéki kiszáradó láprétek fontosabb növényfajai. 
Az oszlopok az egyes részterületeket jelölik (1: Győrszemere: Nagyszentpáltól D-re elterülő kiszáradó 

láprét; 2: Győrszemere: Kúria-rét; 3: Győrszemere: Sokorói-Bakonyér híd melletti kiszáradó láprét) 
 
Taxon 1 2 3 Taxon 1 2 3 
Achillea asplenifolia ×  × Dianthus superbus ×  × 
Allium angulosum × × × Euphorbia palustris ×   
Allium suaveolens ×  × Filipendula ulmaria ×  × 
Betonica officinalis ×  × Galium boreale ×  × 
Briza media ×   Gentiana pneumonanthe ×   
Carex acuta ×  × Holcus lanatus × × × 
Carex acutiformis × × × Iris pseudacorus × × × 
Carex caryophyllea ×   Iris sibirica ×   
Carex davalliana  ×  Lathyrus palustris ×   
Carex distans  ×  Molinia coerulea × × × 
Carex disticha ×   Peucedanum cervaria ×  × 
Carex elata  ×  Potentilla erecta × ×  
Carex flacca ×   Salix rosmarinifolia subsp. repens ×   
Carex hostiana  ×  Sanguisorba officinalis ×  × 
Carex otrubae × × × Selinum carvifolia ×  × 
Carex panicea × × × Serratula tinctoria ×  × 
Carex riparia  ×  Succisa pratensis × ×  
Carex tomentosa × ×  Succisella inflexa  ×  
Cerastium vulgare × × × Thalictrum flavum ×   
Cirsium rivulare  ×  Trifolium montanum ×  × 
Colchicum autumnale ×  × Valeriana dioica  ×  
Cuscuta epithymum subsp. kotschyi ×   Veratrum album ×   
Dactylorhiza incarnata  ×      

 

Florisztikai adatok a Kisalföld más részeiről 
 

Alkalmazott rövidítések / Abbrevations used: 
Tájföldrajzi kistájak / Geographic regions (MAROSI – SOMOGYI 1990 rendszere alapján): 

 

GTT: Győr-Tatai teraszvidék  IKM: Igmánd-Kisbéri medence 
PDS: Pápa-Devecseri-sík  CS: Csornai-sík 
MS: Mosoni-sík   SK: Szigetköz 

 

Asplenium adiantum-nigrum L. 
• GTT: Győr: Szentiváni-erdő 19-es úttól É-ra eső részén, meszes homokra telepített idősebb 

erdeifenyvesben, mohapárnában, más páfrányfajok társaságában (2009) (H) [8272/3 D]. 
PINTÉR (2009) határozókulcsában feltehetően tévesen szerepel „Kisalföld: Oroszlány” megjelöléssel, ami 

már önmagában is hibás, mert Oroszlány környéke a Vértesalja területére esik. Elképzelhető, hogy a 
szerző a már a Gerecse részét képező szomódi Ebgondolta-erdőben élő állományt vonta tévesen a 
Kisalföldhöz. Újabban LENGYEL (in CSIKY et al. 2009) Tatáról, a Gerecse és Kisalföld határáról mutatta ki. 
Megemlítendő, hogy új termőhelyéhez igen hasonló társulásban fordul elő a fenyőfői ősfenyvesben 
(Bakonyalja), szintén homok alapkőzeten (TALLÓS 1959, KEVEY 2005). KULCSÁR (2001) a sitkei Hercseg-
hegyen (Kemeneshát) találta. A Kisalföld szlovákiai területének peremén előfordul a Dévényi-rögön 
(Devínská Kobyla) (FERÁKOVÁ-KUBÁT 1999). 
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Botrychium lunaria (L.) SW. 
• GTT: Győr: Győrszentiván: Ivánháza-pusztától ÉNy-ra, homoki fehér nyáras cserjésedő tisztásán, 

homokpusztagyepben, 5 tő [8272/4 C]. 
2008 májusában előkerült kis populáció, mely a korábban megtalált, azóta eltűnt (TAKÁCS G. ex verb.) 

állománytól (vö.: SCHMIDT – BAUER 2005) kb. 1 km-re Ny-ra található. Megjegyzendő, hogy a felfedezés 
utáni második évben, 2010-ben nem találtuk meg a növényt. 

 

• PDS: Felpéc: Sísekdomb, homoki borókásban (H) [8471/3 B]. 
2006-ban mintegy 180 példányát számoltuk, de állománynagysága akár ennek többszöröse is lehet. Az idős, 

hatalmasra nőtt borókák védelmében több ponton él, többnyire tűlevélszőnyegen, mohák társaságában 
(KIRÁLY Gergely – SCHMIDT Dávid). Megjegyzendő, hogy a „Felpéci Ősborókás” területének botanikailag 
legértékesebb részein komoly problémát jelent az Ailanthus altissima inváziója, közvetlenül 
veszélyeztetve a borókások közötti pannon homokpusztagyepeket. 

 

Carex pilosa SCOP. 
•   CS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben, több 

10m2-en állományképző [8371/3 A]. 
Felbukkanása meglepő a Rába legalsó folyása mentén, korábban a folyó győrmegyei szakaszán nem találták. 

Régóta ismert, viszonylag közeli lelőhelyén, a lébényi Tölgyerdőben (Hanság pereme) ma is tömeges. 
 

Carex secalina WHLBG. 
• IKM: Nyúl: Pótló-dűlő, iszapos parlagon néhány tő [8372/3 C]. 
POLGÁR (1941) egyetlen adata éppen e helyről, kiszáradt tómederből származik. Az időszakos, szikesedésre 

hajlamos tó a 20. század második felében fokozatosan művelés alá került, sziki növényeinek többsége 
kipusztult (vö. SCHMIDT 2007). 

 

Cladium mariscus (L.) POHL 
• IKM: Győr: a Kis-Pándzsa-ér partoldalában, az autópályától 120m-re a kisbarátfalui határ közelében, 

tucatnyi tő (H) [8371/4 B]. 
POLGÁR (1941) a győri Nádorváros két pontjáról jelezte („Schlichter” és Nádastói-rét), a két területet az 

1950-es évektől kezdve beépítettek. 
 

Cuscuta europaea L. 
• CS: Koroncó: Marcal-part, ártéri növényzeten [8371/3 C; 8471/1 A]. 
EBENHÖCH (1874) koroncói közlését POLGÁR (1941) herbáriumi példányok hiányában nem tartja hitelesnek, 
ő maga nem látta a megyében. Ugyanezen termőhelyen a Cuscuta lupuliformis KROCK. helyenként 
összefüggő fátyolként borítja a parti növényzetet (SCHMIDT 2010). 

 

Gymnocarpium robertianum (HOFFM.) NEWMAN 
• GTT: Győr: Nádorváros: Attila utca, rakott téglakerítés repedéseiben (H) [8371/2 B]. 
Épületek falain való megtelepedése nem ritka, de kisalföldi előfordulásáról a közelmúltig nem volt 

tudomásunk (PINTÉR 2009). Újabban a Gerecse és a Győr-Tatai teraszvidék határáról (Tata, LENGYEL in 
CSIKY et al. 2009), szintén épületfalról mutatták ki. 

 

Iris graminea L.  
• CS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben (H) [8371/3 A]. 
Viszonylag nagy, legalább 80-100 polikormonból álló populáció. Hasonló fajösszetételű keményfás 

ligeterdőben él a Rábaköz egy délebbi pontján, Szany közelében (KIRÁLY ined.). 
 

Iris pumila L. 
• GTT: Bőny: Sínai-hegy, löszös sztyepprét meredek oldalán, néhány tő (H) [8373/1 B]; 
• GTT: Nagyszentjános: Proletár, Paprét feletti magasparton mintegy 50 tő [8273/3 A]. 
Érdekes, hogy POLGÁR (1941) nem innen, hanem a homokvidék Győrhöz közelebbi területéről említi 

(Likócs, Bácsa), ahol ma szinte biztosan kipusztultnak tekinthető. A Kisalföldön máshonnan nem ismert, 
RIEZING (2002) a Bársonyos területén (Császár) találta. 

 

Juncus atratus KROCK. 
• CS: Győr: Gyirmóthoz közel, a Rába jobb parti töltésének lábánál, nádas mocsár szélén, néhány tő (H) 

[8371/3 B]. 
Régi gyirmóti lelőhelyei („Marcaltorok”, „Katonarét”) közel esnek a fenti előforduláshoz, így ez 
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megerősítésnek tekinthető. Az egész Dunántúlon ritka, újabb kisalföldi jelzése csak Esztergom mellől van 
(BARINA 2008). KIRÁLY et al. (2007) a közelmúltban számos lelőhelyről bizonyította be előfordulását a 
Rábaközzel szomszédos Répce-síkról. 

 

Lathraea squamaria L. 
• GTT: Győr: a Nádorvárosi köztemetőben, parkfák alatti taposott, kissé szennyezett talajon, elszórtan 

[8371/2 D]. 
Lokális adventív, gazdanövénye nem szokványos: Juglans nigra-n él az állomány jelentős része, azonban a 

Celtis occidentalis, Gleditsia triacanthos parazitáltsága is valószínűsíthető. Gazdanövényeinek felsorolását 
HEGI (1916) közölte, de Celtis-ről és Gleditsia-ról nem tesz említést. A hazai Kisalföld középső részéről 
eddig nem volt ismert, és nem él a fölrajzilag közel elhelyezkedő Pannonhalmi-dombságban sem. A 
montán elemekben gazdag Felső-Szigetközi keményfaligetekben viszont gyakori. 

 

Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. 
• CS: Győr: Gyirmót, a Marcal és a Rába összefolyásánál, kocsányos tölgyes ligeterdőben (H) [8371/3 A]. 
• SK: Győr: Révfalu: az Ady Endre utcai plébánia külső kerítésfalán él néhány példánya, páfrányfajok 

társaságában [8371/2 B]. 
Győrben lokális adventív, természetes előfordulása a környéken nincsen. Rábaközi adata is új, Győr 

megyéből POLGÁR (1941) csak a Pannonhalmi-dombságból ismerteti. A Felső-Szigetköz 
keményfaligeteiben elterjedt (WERNER ined.). 

 

Ophioglossum vulgatum L. 
• GTT: Győr: Győrszentiván: Ivánháza-pusztától ÉNy-ra, homoki fehér nyáras tisztásán, cserjésedő 

homokpusztagyepben (2010) [8272/4 C]. 
HORVÁTH Lajos egykori természetvédelmi őr ismerte egy másik termőhelyét a Gönyűi-erdőben a 

Vérvirágos-rét közelében (HORVÁTH L. ex verb.), ottani megléte jelenleg bizonytalan. 
• MS: Győr: Püspök-erdő (H) [8271/4 C]. 
Szigetközi keményfaliget fehér nyár dominanciájú részén található legalább 100 töve, melynek mintegy 

harmada sporofillumfüzért viselt 2008 tavaszán. A másik két szigetközi előfordulás: Kisbajcs (ALEXAY in 
FARKAS 1999) és Lóvári-erdő (PÁLL-GERGELY 2007). 

 

Ophrys apifera HUDS. 
• GTT: Győr: Hecsepuszta: „Paradicsomos” [8372/1 A]. 
2010. július 2-án az egykori katonai gyakorlótéren a lőszerraktártól DNy-ra, a vasúti iparvágány közelében 

bukkant fel egyetlen, már terméseit érlelő példány, galagonyásodó homokpusztagyepben. Termőhelyén a 
2011-ben üzemcsarnokot épít fel a közeli nagyvállalat, megmentésére emiatt gyakorlatilag nincs esély. 

A Kisalföldről első ízben POLGÁR (1941) szóbeli közlés alapján jelzi előfordulását a Bőnyi-erdőből, az adat 
hiteléről azonban nincs meggyőződve. A Mosoni-síkon WERNER (1982) találta a növényt, ezen a 
termőhelyen évenként erősen ingadozó példányszámban ma is megtalálható. A szomszédos Pannonhalmi-
dombságon a közelmúltban került elő (SCHMIDT 2006). 

 
Ophrys sphecodes MILL. 
Jelenleg 3 állománya ismert a Győr-Tatai teraszvidékről, valamennyi Nagyszentjános határából: 
• GTT: Nagyszentjános: a 10-es út mellett a szivattyútelepnél, homokpusztagyepben (virágzó egyedek 

száma 2005-2008 között: 44-74) [8273/3 B], az M1-es autópálya gönyűi lehajtója mellett, fajgazdag 
homokpusztagyepben, 2008-ban 23, 2009-ben 6 virágzó tő [8373/1 B], ugyanott a homokbányában 15 
nyíló példány (2009). 
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Orobanche minor SUTTON 
• CS: Bodonhely: a település északi határában, jellegtelen mezofil réten, két ponton [8470/2 D]. 
Élőhelyén 8–10 évvel ezelőtt vöröshere-vetőmagtermesztés folyt, később a parcellát rétként művelték 

(SZUROMI T. ex verb.). A faj kb. 10 éve előfordul a réten, gazdanövénye a Trifolium pratense. Vörös 
Listás, adathiányos faj (KIRÁLY 2007), az utóbbi 20 évből az Észak-Dunántúlról mindössze Tompaládony 
(KESZEI ined.) és Lövő (KIRÁLY et al. 2007) mellől (mindkettő Répce-sík) származik megfigyelése. 

 

Peucedanum arenarium WALDST. et KIT. 
• GTT: Győr: Ivánháza-pusztától ÉK-re jó állapotú homokpusztagyepekben [8272/4 C]. 
Sikerült megerősíteni előfordulását a teraszvidék győrszentiván-gönyűi részén, ahol 2008-ban 4 

szubpopulációban összesen 85 virágzó tövét számoltuk, azonban egy évvel később mindössze 14 példányt 
láttunk. Közvetlenül az élőhely mellett 2009-ben egy származékerdőt tarra vágtak, ez a jelenlegi jól 
szervezett, erős kompetíciós készséget mutató gyep állagát a később érkező invádorok (Asclepias syriaca, 
Ailanthus altissima) révén veszélyeztetheti. 

Megemlítendő, hogy létezett a fajnak egy kis populácációja a Rába egyik jobb parti homokbuckáján 
Gyirmót közelében (POLGÁR 1941), ezt még a múlt század közepén beépítették. Hazánkban a nyúli 
lelőhelye (SCHMIDT 2007) mellett a győri található a legnyugatabbra. 

 

Pulsatilla grandis WENDER. 
• GTT: Győr: Likócs és Szentiván-Kertváros között, a 10-es út melletti egykori üzemanyagteleptől D-re 

[8272/3 C]. 
Két példányban került elő 2006-ban. Az erőteljesebb tő a megtalálás évében 10 virágzó hajtást hozott, a 

másik 2006–2010 között nem virágzott. Élőhelye a kisalföldi homoki vegetáció egyik legjobb állapotban 
lévő homokpusztagyep-maradványa (Astragalo austriaci-Festucetum sulcatae), számos más értékes, ritka 
fajjal (pl. Orchis ustulata, Astragalus exscapus, Chamaecytisus ratisbonensis, Iris arenaria). 

Ismerve a növény karakterét és sérülékenységét, új felbukkanása a kisalföldi homokon felettébb meglepő, a 
növénynek otthont adó társulás fajösszetétele azonban meggyőz őshonosságáról. 

A hazai Eupannonicumban igen ritka faj, főként a peremvidékekről származnak részben régi, megerősítetlen 
adatai. (pl. Debrecen-Haláp: Boros 1923 in BP, Zólyomi 1932 in BP, Mezőföld: BARINA 2008). A 
Kisalföld területét (is) tárgyaló monográfiák közül csak FEICHTINGER (1899)-nél szerepel, aki az 
Esztergom-környéki dunaszigetek rétjeiről jelzi. 

 

Pteridium aquilinum (L.) KUHN 
• GTT: Győr: Nádorváros: a Vasút utcai MÁV épület déli falán, lyukas ereszcsatorna tövében élt néhány 

töve (H) [8371/2 B]. 
• GTT: Győr: Belváros: a főpályaudvartól keleti irányban szintén egy vasúti épület déli falán, ereszcsatorna 

tövében [8371/2 B]. 
Egyes páfrányfajok (pl. Asplenium spp., Gymnocarpium robertianum) emberi létesítményeken általában a 

hűvös, árnyékos, északra néző falakon telepednek meg, ezzel szemben a saspáfrány napfénynek kitett, 
erősen felmelegedő falat választott élőhelyül. Sajnos mindkét termőhelye megszűnt azáltal, hogy a rossz, 
lyukas vízlevezető ereszcsatornát kicserélték, így a sajátos, nedves, meleg mikrokörnyezetet biztosító 
vízöblítés a továbbiakban nem valósult meg. 

A faj mesterséges szubsztráton való előfordulásáról nem találtam utalást sem a hazai, sem a külföldi 
szakirodalomban. Új a Kisalföld flórájára. 

 

Silaum silaus (L.) SCHINZ et THELL. 
• CS: Rábapatona: a Rába jobb parti töltése mellett a hídnál, nedves gyepben 3 virágzó tő [8370/4 D]. 
Győr megyében korábban nem jelezték. A Nyugat-Dunántúl nedves rétjein elterjedt faj a Kisalföldön ritka, 

évszázados adatai az Esztergomi- és Táti-szigetekről származnak (FEICHTINGER 1899). 
 

Spergularia salina J. PRESL et C. PRESL 
• IKM: Töltéstava: Temető-dűlő (H) [8372/3 B]. 
Legelőn, keréknyomban, iniciális (sós) iszaptársulásban (Cypero – Spergularion salinae), Spergularia 

maritima (ALL.) CHIOV.-val együtt fordul elő, de nála jóval ritkább. 
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Összefoglalás 
 

A közlemény a Kisalföld flórája és vegetációja ismeretének teljesebbé tételéhez kíván hozzájárulni. 
Bemutatjuk a Marcal-medence északi részén, a Sokorói-Bakony-ér mentén elterülő láprétek maradványainak 
vegetációját, melyek a Kisalföldön kiemelkedő értéket képviselnek. Számos reliktum jellegű növényfaja 
közül az Allium suaveolens-nek igen jelentős állománya található meg, kiemelt figyelmet érdemel a Carex 
davalliana, Scorzonera humilis, Veratrum album előfordulása is. Növényföldrajzi szempontból értékes új 
adatokkal szolgál a Marcal torkolata közelében megtalált keményfaliget (pl. Carex pilosa, Iris graminea). A 
kisalföldi meszes homokpuszta területén végzett kutatások során a Kisalföldre nézve újként mutattuk ki az 
Asplenium adiantum-nigrum és Pulsatilla grandis előfordulását. Írásunkban további florisztikai 
érdekességeket (pl. Ophrys apifera, Orobanche minor, Pteridium aquilinum) is közzé teszünk. 
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Summary 
Additions to the flora and vegetation of Kisalföld (NW Hungary) 

D. SCHMIDT 
 

This article presents additional data to the flora and vegetation of Kisalföld Plain. We introduce and 
feature the remain vegetation of marsh meadows from the northern part of Marcal-basin and next to the 
Sokoró-Bakony stream. In these areas we found some important occurrence of Succiso-Molinietum 
hungaricae, and relict species like Carex davalliana, Scorzonera humilis, and Veratrum album. Surprisingly, 
rich population of the Middle-European taxa Allium suaveolens were found here too. Phytogeographycally 
relevant new records were collected from the estuary of River Marcal (eg. Carex pilosa, Iris graminea), and 
the area of sandy grasslands in the eastern part of Kisalföld plain (Asplenium adiantum-nigrum, Pulsatilla 
grandis). The present study contains other interesting floristic data including the occurrence of Ophrys 
apifera, Orobanche minor, and Pteridium aquilinum. 

 

Irodalom 
 

BAUER N. (2001): Florisztikai adatok a Bakonyból 
és a Bakonyaljáról. – Fol. Mus. Hist.-Nat. 
Bakonyiensis 17: 21–35. 

BAUER N. (2004): Florisztikai adatok a Bakonyból 
és a Bakonyaljáról II. – Kitaibelia 9(1): 187–206. 

BAUER N. (2007): Florisztikai adatok a Bakonyból 
és a Bakonyaljáról. – Kitaibelia 12: 41–51. 

BAUER N. – BALOGH L. – KENYERES Z. (2001): A 
Tapolcafői- és az Attyai-láprét vegetációja és 
természetvédelmi problémái (Pápai-Bakonyalja). – 
Bot. Közlem. 88(1–2.): 71–94. 

BAUER N. – MÉSZÁROS A. – SIMON P. (2004): Adatok 
a Balaton-felvidék flórájának ismeretéhez. – 
Kitaibelia 9(1): 207–219. 

BORHIDI A. (1956): Die Steppen und Wiesen die 
kleine ungarischen Tiefebene. – Acta Bot. Acad. 
Sci. Hung. 14: 253–260. 

CSIKY J. – KOVÁCS D. – LENGYEL A. – PÓTÓNÉ OLÁH 
E. – SZABÓ ZS. – WIRTH T. (2009): Thelypteris 
palustris SCHOTT és más védett páfrányok 
előfordulása épületeken, kőfalakon. – Flora 
Pannonica 7: 57–60. 

FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. – 
Mezőgazda Kiadó, Bp., 416 pp. 

FEICHTINGER S. (1899): Esztergom megye és 
környékének flórája. – EsztergoM Vidéki 
Régészeti és Történelmi Társaság kiadványa, 
Esztergom, 456 pp. 

FERÁKOVÁ, V. – KUBÁT, K. (1999): Asplenium 
adiantum-nigrum L. – In.: CEROVSKY, J. – 
FERÁKOVÁ, V. – HOLUB, J. – MAGLOCKY, S. – 
PROCHÁZKA, F. (1999): Cervená kliha ohrozenych 
a vzácnych druhu rostlin a zivocichu CR a SR. Vol 
5. Vyssí rostliny. – 456 pp., Príroda a.s. Bratislava. 

GÁYER GY – POLGÁR S. (1926): Az Allium 
suaveolens JACQ. magyarországi előfordulása. – 
Magyar Botanikai Lapok 24: 109–111. 

HEGI, G. (1916): Illustrierte Flora von Mitteleuropa 
VI. 1. – J.F.Lehmann Verlag, München 

KEVEY B. (2005): A Bakonyalja homokvidékének 
erdei II. Homoki erdeifenyvesek – Festuceto 
vaginatae-pinetum sylvestris Soó (1931) 1971. – 
Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis 22: 21–45. 

KIRÁLY G. (szerk, 2007): Vörös Lista. A 
magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. 
Saját kiadás, Sopron, 73 pp. 

KIRÁLY G. (szerk., 2009): Új magyar füvészkönyv. 
Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. 



SCHMIDT D.: Kiegészítések a Kisalföld flórájához és vegetációjához 117

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 
pp. 

KIRÁLY G. – KIRÁLY A. (1998): Adatok Magyar-
ország flórájának és vegetációjának ismeretéhez. – 
Kitaibelia 3: 113–119. 

KIRÁLY G. – HORVÁTH F. (2000): Magyarország 
flórájának térképezése: lehetőségek a térképezés 
hálórendszerének megválasztására. – Kitaibelia 5: 
357–368. 

KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – KIRÁLY A. (2007): 
Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához és 
növényföldrajzáshoz. – Flora Pannonica 5: 3–66. 

KULCSÁR L. (2001): Florisztikai adatok Sárvár 
környékéről. – Kitaibelia 6(1): 87–91. 

LÁJER K. (1997): A Marcal-medence déli részének 
lápi és lápréti növénytársulásai. – Kitaibelia 2(2): 
281–289. 

LÁJER K. (1998): Bevezetés a magyaroroszági lápok 
ökológiájába. – Tilia 6: 84–238. 

LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, 
valamint Vácrátót környékéről. – Kitaibelia 4(2): 
311–317. 

MATUS G. – BARINA Z. (1998): Néhány újabb adat a 
Gerecse és környéke flórájához. – Kitaibelia 3(2): 
281–286. 

PÁLL-GERGELY B. (2007): Ophioglossum vulgatum 
L. a Felső-Szigetközben. – Flora Pannonica 5: 189. 

PINTÉR I. (2009): Pteropsida. In: Király G. (2009): 
Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos 
növényei. Határozókulcsok. – pp. 75–86. 

POLGÁR S. (1912): Győrmegye növényföldrajza. – 
Magyar Bot. Lapok 11: 308–338. 

POLGÁR S. (1941): Győrmegye flórája. Flora 
Comitatus Jaurinensis. – Botanikai Közlemények 
38: 201–352. 

 

 RÉDL R. (1942): A Bakonyhegység és környékének 
flórája. – Magyar Flóraművek V., Veszprém. 

RIEZING N. (2002): Adatok a Dunántúl északi 
részének flórájához. – Kitaibelia 7(2): 163–167. 

RIEZING N. (2005): Adatok az Által-ér-völgy 
flórájához. – Kitaibelia 10(1): 128–134. 

SEREGÉLYES T. – S. CSOMÓS Á. (1995): A Sásdi-
rétek (Káli-medence) botanikai értékei és élőhely-
rekonstrukciója – Kanitzia 3: 33–50. 

SCHMIDT D. (2006): A Pannonhalmi-dombság új 
fokozottan védett növénye, a méhbangó. – 
Kitaibelia 10: 198. 

SCHMIDT D. (2007): A Győr környéki szikesek 
növényzete. – Flora Pannonica 5: 95–104. 

SCHMIDT D. (2010): Adatok a Kisalföld flórájának 
ismeretéhez II. – Bot. Közlem. 97: 79–96. 

SCHMIDT D. – BAUER N. (2005): Adatok a Kisalföld 
flórájának ismeretéhez I. – Bot. Közlem. 92: 43-56. 

SIMON T. (1962): A Kisalföld természetes 
növénytakarója. – Földr. Közl. 86: 183-193. 

SIMON T. (2000): A magyarországi edényes flóra 
határozója. 4., átdolgozott kiadás – Tankönyv-
kiadó, Budapest, 976 pp. 

SOÓ R. (1964-1980): A magyar flóra és vegetáció 
rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. – Akadé-
miai Kiadó, Budapest. 

TALLÓS P. (1954): A pápakovácsi láprét növény-
társulásai és fásítása. – Erdészeti Kutatások 4: 55–
69. 

TALLÓS P. (1959): Növényföldrajzi és florisztikai 
adatok a Dunántúlról. – Botanikai Közlemények 
48: 77–80. 

WERNER E. (1982): Méhbangó a Szigetközben. – 
Élet és Tudomány 37: 80–82. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


