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Bevezetés 
 

A hazai Dráva-ártér növényvilágáról először BOROS (1924) közölt élethű képet. HORVÁT (1942) 
flóraműve a Dráva-sík baranyai szakaszára is kiterjed, amelyhez a szerző több alkalommal is közöl pótlásokat 
(HORVÁT 1972, 1972-1973, 1974, 1976 stb.). A szigorú határőrizet miatt évtizedeken át alig lehetett 
megközelíteni az országhatárhoz közel eső részeket, így azok növényvilágáról sokáig csak hiányos 
ismeretekkel rendelkeztünk. Mindezek ellenére BORHIDI (1958a, 1958b) és HÉJJAS – BORHIDI (1960) a Dráva 
somogyi, VÖRÖSS (1964a, 1964b, 1965, 1968, 1971, 1974) pedig a baranyai szakaszáról közöl értékes 
florisztikai és cönológiai adatokat. Magam 1973-ban kezdtem kutatni a Dráva-sík növényvilágát, elsősorban 
az erdőket. A cönológiai felvételek készítése közben számos értékes florisztikai adatra bukkantam, amelyek 
egy részét korábban már közöltem (vö. KEVEY in PRISZTER 1980; KEVEY 1980, 1983, 1985, 1987-1988, 
1989, 1993, 1995, 2001a, 2001b, 2001c, 2004a, 2004b; KEVEY in DÉNES et al. 1996–1997; KEVEY – KIRÁLY  
2002; KEVEY – BARTHA 2010a, 2010b, 2010c;). Az utóbbi két évtizedben több kutató is végzett felméréseket 
a Dráva-síkon (DÉNES 1996, 1997, 1998; DÉNES et al. 1996-1997, 2008; DÉNES – ORTMANN-AJKAI 1998, 
2006; ORTMANN-AJKAI 1998a, 1998b; LÁJER 1999; CSIKY et al. 2004, 2005, 2006; JUHÁSZ – DÉNES 2005, 
2006; CSIKY – OLÁH 2006; PÁL et al. 2006, 2010; PÁL – PINKE 2007; BÁTORI et al. 2010; LENGYEL et al. 
2012). Számos florisztikai adat olvasható ki a korábban közölt cönológiai táblázataimból is (vö. KEVEY 1996-
1997, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008; KEVEY – TÓTH V. 2006)1. Ezek ismételt közlése felesleges lenne, 
ezért közülük csak a fontosabb előfordulásokat emelem ki, hisz a hazai flóratérképezés során e táblázatos 
adatok ugyanúgy felhasználhatók. A Dráva-sík flórájáról írt korábbi cikkem (vö. KEVEY 2001a) az 
„Ormánság” néven emlegetett baranyai Dráva-sík (beleértve a Pécsi-síkság területét is) tartalmaz új 
florisztikai adatokat. Jelen dolgozat e két tájegység mellett már a somogyi Dráva-sík, a Harkány-
Nagynyárádi-sík és a Drávaköz flórájára is kiterjed. Ezek növényvilágát korábban alig kutatták (vö. CSIKY 
2006, CSIKY – PURGER 2008), ezért számos közlésre érdemes lelőhely került elő.  
 

Anyag és módszer 
 

Kutatási terület jellemzése 
 

A Dráva menti síkság az Alföld flórajárásához (Eupannonicum) sorolható (vö. SOÓ 1960). Több 
tájegységre bontható. Szűkebb értelemben a holocén üledékből felépült – többnyire „Ormánság” néven ismert 
– baranyai Dráva-síkot, valamint a Drávaközt értjük alatta. Tágabb értelemben ide vehető a somogyi Dráva-
sík is, amely szintén tökéletes síkság (SZABÓ 1964). Ide tartozik továbbá a Zselic és a Mecsek déli lábánál 
elterülő Pécsi-síkság és a Villányi-hegység alatt húzódó löszből, vagy homokos löszből felépült Harkányi-sík. 
Kissé átmeneti jellegű táj a Baranyai-dombság déli pereméhez illeszkedő löszplató, az ún. Nagynyárádi-sík, 
amely szintén ide sorolható (vö. LOVÁSZ 1977). A kutatott terület jelentős része ma már a Duna-Dráva 
Nemzeti Park része.  
 

Alkalmazott módszerek 
 

A terepmunka során összegyűjtött fajlistákból és az eddig közöletlen cönológiai felvételekből azokat a 
fajokat választottam ki, amelyek az Alföldön általában ritkák, vagy legalábbis nem túl gyakoriak. A fajok 
esetében HORVÁTH et al. (1995) nómenklatúráját követem. A lelőhelyeknél megadtam a „Közép-Európai 
Flóra Térképezése” c. nemzetközi kutatási program (NIKLFELD  1971) raszterhálózatának kódjait.  
 

                                                 
1 A Dráva-sík kutatásának történetét részletesebben KEVEY (1972) ismertette. 
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Rövidítések 
 
a) Növényföldrajzi és földrajzi tájegységek rövidítései: A flv : Alföld flóravidéke (Eupannonicum); BD: 

Baranyai Dráva-sík; DA flj : Déli-Alföld flórajárása (Titelicum). – Dk: Dráva-köz; Dr flj : Dráva-sík 
flórajárása (Dravense). Hs: Harkányi-sík; – Ns: Nagynyárádi-sík; SD: Somogyi Dráva-sík.  

b) Szerzőnevek rövidítései: BA: BORHIDI Attila ined.; BT: BERTA Tibor ex verb.; CSJ: CSIKY János ined.; CSS: 
CSETE Sándor ined.; JM: JUHÁSZ Magdolna ex litt.; KB: KEVEY Balázs ined.; LG: LENDVAI Gábor ined.; 
TM: TOLDI Miklós ined.  

c) Egyéb rövidítések: ex litt.: ex litteris (írásbeli közlés). ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés). ined.: ineditum 
(kiadatlan közlés).  

 

Eredmények 
 

Enumeratio 
 

A fajok felsorolása a három nagy rendszertani kategórián belül (Pteridophyta, Dicotyledonopsida, 
Monocotyledonopsida) ABC-sorrendben történik, míg a SOÓ (1980) Synopsis sorszámai a fajok neve utáni 
zárójelben találhatók.  
 

a) Pteridophyta 
 

Asplenium trichomanes L. (P32). – BD: 
Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). Dr flj -ra 
új! 

Athyrium filix-femina  (L.) ROTH . (P41). – SD: 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). 
Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–
KB). – Hs: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). – Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB). – Ns: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). Ns-ra új! 

Dryopteris pseudo-mas (WOLLASTON ) HOLUB  et 
POUZAR  (P51). – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] 
(KB). Ns-ra új!  

Dryopteris carthusiana (VILL .) H.P. FUCHS. (P52). 
– SD: Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Gyékényes 
„Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Komlósd 
„Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Gilvánfa 
„Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Sellye „Andráczi-
erdő” [0172/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2] (KB). – Hs: Siklós 
„Községi-erdő” [0175/4] (KB).  

Dryopteris dilatata (HOFFM .) A.GRAY . (P53). – 
SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). 
Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006b: 107), „Vecsenye” [9868/2] (KB). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 
107), „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Komlósd 
„Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). Babócsa 
„Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 88). SD-ra 
új!

Dryopteris expansa (C.B. PRESL.) FRASER – 

JENKINS. (P54). – SD: Babócsa „Dékány” 
[9969/4] (KB). SD-ra új!  

Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT . (P50). – SD: 
Barcs „Adós-tábla” [0070/4] (KB), „Dráva-erdő” 
[0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CsS–
KB). Barcs Adós-tábla [0070/3] (KB). 
Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–
KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–
KB). Vízvár „Jamai-dülő” [9969/1] (BA–KB). 
Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), 
„Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új!  

Equisetum fluviatile L. (P10). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (KB).  

Equisetum hyemale L. (P12). – SD: Barcs „Senki-
füzes” [0070/4] (KB), „Torok” [0070/3] (KB). 
Babócsa „Bresztics” [0069/2] (CsS–KB), „Göc-
sziget” [0069/2] (JM), „Jelkus” [0069/2] (CSS–
KB–LG). Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). 
Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 
94). Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB). Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (TM). – BD: Drávaszabolcs 
„Dázsony” [0275/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). 
Hirics „Sugói-erdő” [0274/1] (KEVEY – TÓTH V. 
2006: 56). Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] 
(KB). – Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új!  

Equisetum palustre L. (P11). – SD: Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (BA–KB).  

Equisetum telmateia EHRH . (P7). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB).  
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Polystichum aculeatum (L.) ROTH . (P46). – SD: 
Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). Vízvár 
„Jamai-dülő” [9969/1] (BA–KB). Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 112). SD-ra 
új! – BD: Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] 
(KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). Egyetlen tő!  

Polystichum setiferum (FORSKÅL ) WOYNAR . (P48). 
– SD: Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] 
(KEVEY 2006a: 94). Bélavár „Palinai-erdő” 
[9869/3] (KB). Babócsa „Bresztics” [0069/2] 
(KEVEY 2006b: 113). Drávaszentes „Komlósdi-
erdő” [9970/3] (BA–KB). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (CSJ–KB).  

Pteridium aquilinum (L.) K UHN. (P22). – SD: 
Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – BD: 
Lakócsa „Alsó-erdő” [0172/1] (KEVEY 2007b: 
50). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–
KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB).  

Salvinia natans (L.) ALL . (P57) – SD: Babócsa 
„Göc-sziget” [0069/2] (JM).  

Thelypteris palustris SCHOTT . (P37). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KB). – BD: Kisszentmárton 
„Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. 
táblázat).  

 

b) Dicotyledonopsida 
 

Acer platanoides L. (447). – SD: Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). SD-ra új! – 
Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 
28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra 
új! – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] 
(KB).  

Acer pseudo-platanus L. (446). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – BD: 
Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). Hirics 
„Sugói-erdő” [0274/1] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 
56). – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).  

Acer tataricum L. (445). – SD: Babócsa „Mérus-
erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 95). Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 95), 
Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 
95). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 95), „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006b: 113). SD-ra új! – BD: Adorjás 
„Monyoróska-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 19). 
Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). Teklafalu „Vitéz-
erdő” [0072/3] (KEVEY 2007b: 50). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Kis-
erdő” [0077/4] (KB), „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat).  

Adoxa moschatellina L. (586). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006b: 111).  

Aegopodium podagraria L. (508). – SD: Barcs 
„Senki-füzes” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” 
[0069/2] (CSS–KB–LG). Heresznye „Balokán” 
[9969/4] (KB). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] 
(KB). Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] 
(BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 
2006b. – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” 
[0276/2] (KB). – BD: Felsőszentmárton 
„Szitnica” [0172/3] (KB). Egyéb adatai KEVEY 
(2001a) enumerációjából véletlenül kimaradtak, 
de ezeket KEVEY (2007a, 2007b) cönológiai 
táblázatai tartalmazzák! – Hs: Siklós „Községi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Ajuga reptans L. (764). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). – BD: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). 
Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KB). – 
Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-
cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” 
[0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). – 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Alnus glutinosa (L.) GAERTN . (1647). – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Ns-ra 
új! – Hs: Siklós „Sári-erdő” [0176/3] (KB). Hs-ra 
új!  

Alnus incana (L.) M ÖNCH. (1648). – SD: Babócsa 
„Göc-sziget” [0069/2] (JM), „Jelkus” [0069/2] 
(CSS–KB–LG). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] 
(KB). – BD: Drávaszabolcs „Dázsony” [0275/1] 
(KEVEY – TÓTH V. 2006: 54). Kisszentmárton 
„Ataki-erdő” [0174/3] (ORTMANN-AJKAI – DÉNES 
in KIRÁLY – KEVEY 1999; KB). Szentborbás „Csi-
csóka” [0171/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 54). 

Anemone nemorosa L. (27). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b.  
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Anemone ranunculoides L. (28). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 
Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán levő 
erdő szélén” [0177/1] (KB). – Ns: Bóly „Herendi-
erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).  

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM . (480). – SD: 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB).  

Arenaria serpyllifolia L. (1507). – SD: Vízvár 
„Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB).  

Asarum europaeum L. (75). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – BD: 
Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). 
Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] 
(KB). – Ns: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB).  

Asperula taurina L. (547). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).  

Berula erecta (HUDS.) COVILLE . (509). – SD: 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] (KB).  

Betonica officinalis L. (803). – Hs: Siklós „Török-
temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Betula pendula ROTH . (1644). – SD: Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KB).  

Berberis vulgaris L. (1): – SD: Babócsa „Bresztics” 
[0069/2] (KEVEY 2006a: 95). Dr flj-ra új!  

Callitriche cophocarpa SENDTN. (687). – SD: 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB).  

Caltha palustris L. (3). – SD: Babócsa „Bresztics” 
[0069/2] (CsS–KB). Csurgó „Lázi-berek” 
[9768/3] (KB). Gyékényes „Lankóci-erdő” 
[9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” 
[9868/2] (KB), „Almási-erdő” [9869/3] (KB). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). Vízvár 
„Jamai-dülő” [9969/1] (BA–KB), „Kerep” 
[9969/1] (BA–KB). Komlósd „Hegyréti-erdő” 
[9970/3] (BA–KB).  

Campanula cervicaria L. (1168). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-on KITAIBEL  
(in GOMBOCZ – HORVÁT 1938–1939: 32) óta újra 
előkerült!  

Campanula persicifolia L. (1175). – SD: Bélavár 
„Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 90). – 
Hs: Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). 

Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új!  

Campanula trachelium L. (1172). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 109). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006b: 109). Somogyudvarhely „Almási-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 109), „Palinai-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 109). – Hs: Siklós 
„Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] 
(KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – 
Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 
28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-
erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat).  

Cardamine amara L. (1058). – SD: Bélavár 
„Palinai-erdő” [9869/3] (KB).  

Cardamine impatiens L. (1054). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). – BD: 
Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Sellye 
„Andráczi-erdő” [0172/2] (KB). – Hs: Siklós 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” 
[0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új!  

Carpesium cernuum L.  (1223). – SD: Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (BA–KB; KEVEY 2006a: 87). 
– BD: Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] 
(KEVEY 2007a: 21) – Ns: Bóly „Herendi-erdő” 
[0077/3] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KB).  

Carpesium abrotanoides L. (1224). – SD: Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). 
Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 
106), „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87), 
„Jelkus” [0069/2] (CsS–KB), „Göc-sziget” 
[0069/2] (BA–KB), „Mérus-erdő” [9969/4] 
(KEVEY 2006a: 87). SD-ra új! – BD: 
Drávaszabolcs „Dázsony” [0275/1] (KEVEY – 
TÓTH V. 2006: 53). Hirics „Sugói-erdő” [0274/1] 
(KEVEY – TÓTH V. 2006: 53). Kisszentmárton 
„Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 21). Matty 
„Vittyás-erdő” [0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 
53). Tésenfa „Támasó” [0274/2] (KEVEY – TÓTH 
V. 2006: 53).  

Carpinus betulus L. (1642). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] 
(KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs „Kis-erdő” 
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[0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány 
„Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Castanea sativa M ILL . (1650). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Gyertyános-
tölgyes cserjeszintjében néhány példány. 
Szubspontán! – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” 
[0276/2] (KB). Gyertyános-tölgyes alacsony 
cserjeszintjében néhány példány. Szubspontán!  

Cephalaria pilosa (L.) GREN. et GODR. (600). – 
SD: Barcs „Dráva-erdő” [0070/4] (KB). Babócsa 
„Dékány” [9969/4] (KB), „Jelkus” [0069/2] (CsS–
KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – BD: 
Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB).  

Cerastium sylvaticum W. et K. (1485). – SD: 
Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). – 

BD: Besence „Borostyán” [0173/2] (KB).  
Cerasus avium (l.) MÖNCH. (237). – SD: Babócsa 

„Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). SD-ra új! – BD: Szentborbás „Csicsóka” 
[0171/2] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” 
[0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), 
„Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] 
(KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). – Ns: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Kis-erdő” 
[0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).  

Ceratophyllum demersum L. (74). – SD: Vízvár 
„Kerep” [9969/1] (BA–KB).  

Chamaecytisus supinus (L.) L INK  (275). – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB).  

Chrysosplenium alternifolium L. (258). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 
2006b: 112). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] 
(KB). Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] 
(KEVEY 2006b: 112).  

Cirsium oleraceum (L.) SCOP. (1329). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (BA–KB). Komlósd 
„Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB).  

Cornus mas L. (465). – BD: Botykapeterd 
„Botykai-erdő” [9973/1] (KEVEY 2007b: 50). – 
Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Kis-
erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] 
(CSIKY 2006: 141; KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KB). Ns-ra új!  

Corydalis cava (L.) SCHW . (983). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). – BD: 
Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] 
(KB). – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” 
[0276/2, 0277/1] (KB). Magyarbóly „a villányi 
műút jobb oldalán levő erdő szélén” [0177/1] 
(KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–
KB), „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” 
[0176/2] (KB).  

Corydalis solida (L.) CLAIRV . (984). – SD: 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB). 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 
2006a: 91). Somogyudvarhely „Vecsenye” 
[9868/2] (KEVEY 2006a: 91), „Almási-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91), „Palinai-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 91). Babócsa „Dékány” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 91), „Mérus-erdő” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 91). SD-ra új!  

Crataegus oxyacantha L. (94). – SD: vö. KEVEY 
2006a, 2006b. – BD: Hirics „Darvas” [0174/3] 
(KB). Dencsháza „Kígyós-erdő” [0072/4] (KB), 
„Bodorfai-erdő” [9973/3] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – Hs: Siklós 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új! – Ns: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Ns-ra új!  

Crepis paludosa (L.) M ÖNCH. (1396). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB).  

Cruciata glabra (L.) EHREND. (553). – BD: Vajszló 
„Darvas-erdő” [0173/4] (KEVEY 2007b: 44). BD-
ra új! – Hs: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új!  

Daphne mezereum L. (403). – SD: Gyékényes 
„Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lankóci-
erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 92).  

Dentaria bulbifera L. (1061). – BD: Gilvánfa 
„Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Hegyszentmárton 
„Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Bojár” 
[0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). – 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB). – Dk: Beremend „Beremendi-
erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Dianthus armeria L.  (1472). – Ns: Bóly „Herendi-
erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új!  
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Dictamnus albus L. (436). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Digitalis grandiflora M ILL . (914). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB). Ns-ra új!  

Doronicum hungaricum (SADL .) RCHB. f. (1280). – 
Hs: Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). DA 
flj -ra új!  

Euonymus verrucosa SCOP. (454). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] 
(KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-
erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új!  

Euphorbia amygdaloides L. (674). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – Hs: 
Siklós „Poroszló” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Ns-ra új!  

Fagus sylvatica L. (1649). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3]. Csak egyetlen hatalmas 
méretű fa a „Grófi nyiladék” Dombó-csatorna 
felőli végének közelében! (CsS–KB). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 92). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] 
(KB). Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 92). Bélavár „Palinai-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006b: 111), „Palinai-erdő”* 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Dékány” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 92). – BD: 
Hegyszentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] 1 
db cserjealakban! (KB).  

Fraxinus angustifolia VAHL  ssp. pannonica SOÓ et 
SIMON . (690). – SD: Barcs „Razbojište” [0070/4] 
(KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (KB). Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Ns: Bóly 
„Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új!  

Fraxinus excelsior L . (689). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] 
(KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-
erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új! 
– Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 
0277/1] (KB). 

Fraxinus ornus L. (688). – Hs: Siklós „Községi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-

erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB).  

Galeobdolon luteum HUDS. (794). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). 

Galium odoratum (L.) SCOP. (558). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] 
(KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Bóly „Herendi-erdő” 
[0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). 

Galium schultesii Vest (569). – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Genista tinctoria L. ssp. elata (MOENCH) DOMIN 

(268). – Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új!  

Geranium phaeum L. (638). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 93). Somogyudvarhely „Vecsenye” 
[9868/2] (KEVEY 2006a: 93). – BD: Teklafalu 
„Vitéz-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007b: 48). – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Ns-ra új! – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).  

Glechoma hirsuta W. et K. (780). – Ns: 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány 
„Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Hedera helix L. (464). – SD: Belezna „Dráva-Mura 
torkolat” [9667/3] (KB). Barcs „Dráva-erdő” 
[0070/4] (KB), „Senki-füzes” [0070/4] (KB). 
Babócsa „Jelkus” [0069/2] (KB), „Torok” 
[0070/3] (KB). Heresznye „Balokán” [9969/4] 
(KB). Berzence „Perdócmajor” ([9868/2] K). 
Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–
KB). Vízvár „Jamai-dülő” [9969/1] (BA–KB). 
Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
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„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Bóly 
„Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Borjád „Borjádi-
erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-
erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új! – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Helleborus odorus W. et K. (6). – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Villány „Virágos-
erdő” [0176/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2] (CsJ, KB).  

Hepatica nobilis Mill.  (25). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). 
Ns-ra új!  

Hieracium sabaudum L. (1426). – BD: Gilvánfa 
„Bangó-erdő” [0073/4] (KB). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] 
(KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Mattyi-
cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Hottonia palustris L. (1584). – SD (KEVEY 2002: 
160): Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – BD 
(KEVEY 2002: 160): Kisszentmárton „Gátőrház” 
[0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat), 
„Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. 
táblázat).  

Hypericum hirsutum L. (1150). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB).  

Hypericum montanum L. (1153). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). Dr flj -ra új!  

Hypericum tetrapterum FR. (1147). – SD: 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB). 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KB). Bolhó „Damacsin-
erdő” [9969/4] (KB).  

Impatiens noli-tangere L. (450). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB).  

Isopyrum thalictroides L. (10). – BD: Dencsháza 
„Alsó-Galambos” [0072/4] (KEVEY 2007a: 17), 
„Galambos” [0072/2] (KEVEY 2007a: 17). 
Kisdobsza „Kopácsi-erdő” [9971/4] (KEVEY 

2007a: 17). Sumony „Sumonyi-erdő” [0073/3] 
(KEVEY 2007b: 48). Szigetvár-Hobol „Belenfűz” 
[9972/4] (KEVEY 2007a: 17). Kacsóta „Felső-
erdő” [9973/2] (KEVEY 2007b: 48). – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Ns-ra új! – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2] (KB).  

Knautia drymeia HEUFF. (607). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Lactuca quercina L. (1388). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (CSJ–KB). Hs-ra új! – Ns: Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Villány „Virágos-
erdő” [0176/2] (KB).  

Lactuca quercina L. ssp. sagittata (W. et K.) 
Čelak (1388a). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” 
[0175/4] (CSJ–KB). Hs-ra új! – Ns: Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Lamium maculatum L. (799). – SD: Belezna 
„Dráva-Mura torkolat” [9667/3] (KB). Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). – Hs: Siklós 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Egyéb újabb adatok: 
KEVEY 2006a, 2006b. Hs-ra új! – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] 
(KB).  

Lathraea squamaria L. (937). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Dencsháza 
„Szentegáti-erdő” [0072/2] (KEVEY 1984: 58). – 
Ns: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 
2008: 28. táblázat).  

Lathyrus niger (L.) BERNH. (384). – Hs: Siklós 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” 
[0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB).  

Ligustrum vulgare L. (692). – SD: Barcs „Adós-
tábla” [0070/4] (KB), „Dráva-erdő” [0070/4] 
(KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). 
Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: 
Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs „Kis-
erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] 
(KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). 
Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – Dk: 
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Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB).  

Lindernia procumbens (KROCK .) BORB. (884). – 
SD: Vízvár „Spinec” [9969/1] (JM).  

Lithospermum purpureo-coeruleum L. (751). – 
Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB).  

Lonicera caprifolium L. (583). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). További újabb 
adatok: KEVEY – BARTHA 2010b.  

Loranthus europaeus JACQ. (1428). – SD: Babócsa 
„Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 90). – BD: 
Drávaiványi „Monyoró-erdő” [0172/4] (KEVEY 
2007b: 45). Nemeske-Görösgal „Meggyes” 
[9972/1] (KEVEY 2007a: 14). BD-ra új! – Hs: 
Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB), „Mattyi-
cser” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Ns-ra új!  

Lychnis coronaria (L.) DESR. (1440). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Török-temető” 
[0175/4] (KB). – Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KB).  

Lysimachia punctata L. (1589). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Malus sylvestris (L.) M ILL . (86). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: Siklós 
„Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] 
(KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB). – Dk: Beremend „Beremendi-
erdő” [0276/2] (KB). 

Melampyrum nemorosum L. (920). – SD: 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 90). – Hs: Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Bóly 
„Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új!  

Melandrium noctiflorum Fr. (1442). – Ns: Bóly 
„Herendi-erdő” [0077/3] (KB).  

Melissa officinalis L. (817). – SD: Vízvár „Alsó-
Lóka” [9969/1] (CsS–KB). Dr flj -ra új!  

Melittis carpatica KLOKOV  (787). – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Menyanthes trifoliata L. (703). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (TM). Dr flj -ra új!  

Mercurialis perennis L. (659). – SD: Gyékényes 

„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006a: 93). – Hs: Siklós „Török-temető” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” 
[0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Ns-ra új! – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). 

Mimulus guttatus FISCH. ex DC. (883a). – SD: 
Babócsa „Bresztics” [0069/2] (CsS–KB). Dr flj -ra 
új adventív elem! 

Mycelis muralis (L.) DUM . (1385). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CsS–KB). – Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KB). – BD: Hirics „Darvas” 
[0174/3] (KB). Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] 
(KB). Adorjás „Monyorócska-erdő” [0174/3] 
(KB). – Hs: Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KB).  

Myosotis sparsiflora M IKAN . (741). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). – BD: Drávasztára 
„Kisvájás” [0172/4] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). 
Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KEVEY – TÓTH 
V. 2006: 56). BD-ra új! 

Myosotis sylvatica (EHRH .) HOFFM . (744). – BD: 
Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KEVEY 
2007a: 17). BD-ra új!  

Myricaria germanica (L.) DESV. (1111). – SD: 
Őrtilos „Sziget” [9767/1] (FENYŐSI – HORVÁTH 
1995: 350; CsS–KB–TM). Vízvár „Spinec” 
[9969/1] (JM).  

Nymphaea alba L. (71). – SD: Babócsa „Göc-
sziget” [0069/2] (JM).  

Nymphoides peltata (S.G. GMEL .) KTZE . (704). – 
SD: Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM).  

Oenanthe banatica HEUFF. (521). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). Dr flj-ra új!  

Omphalodes scorpioides (HÄNKE ) SCHRANK . (722). 
– SD: Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] 
(KEVEY 2006b: 110). Csurgó „Lankóci-erdő” 
[9768/3] (KEVEY 2006a: 92). Somogyudvarhely 
„Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92) 
„Somogyudvarhely és Bélavár között: a Zsdála-
pataktól keletre lévő partoldalban” [9869/1] 
(PFEIFFER ex litt.). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006b: 110). Bolhó „Damacsin-erdő” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Mérus-
erdő = Felső-Gradiska” [9969/4] (KEVEY 2006b: 
110; PFEIFFER ex litt.). Barcs-Drávaszentes 
„Ásadói-erdő” [0070/1] (PFEIFFER ex litt.).  

Ononis spinosa L. (283). – Ns: Töttös „Töttösi-
erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új!  
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Oxalis acetosella L. (635). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő” [9869/3] (KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 
2006a, 2006b. – BD: Bürüs „Keselőc” [0072/2] 
(KEVEY 2007b: 48). Drávaiványi „Monyoró-erdő” 
[0172/4] (KEVEY 2007b: 48). Lakócsa „Alsó-
erdő” [0172/1] (KEVEY 2007b: 48).  

Padus avium M ILL . (233). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Babócsa „Mérus-
erdő” [9969/4] (KEVEY 2006b: 112).  

Parietaria officinalis L. (1636). – SD: Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KB). SD-ra új! – BD: 
Matty „Vittyás-erdő” [0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 
2006: 53). BD-ra új! – Hs: Siklós „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Bóly „Herendi-
erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] 
(KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). 
Ns-ra új!  

Petrorhagia saxifraga (L.) L INK . (1463). – SD: 
Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB).  

Peucedanum palustre (L.) M ÖNCH. (532). – SD: 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB).  

Peucedanum verticillare (L.) K OCH. (531). – SD: 
Babócsa „Göc-sziget” [0069/2] (JM). Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (JM). – BD: Szentborbás 
„Csicsóka” [0171/2] (KB).  

Pimpinella major (L.) Huds. (506): – SD: 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006b: 111).  

Populus tremula L. (1660). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Primula vulgaris HUDS. (1577). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 92). Berzence „Perdócmajor” [9868/2] 
(KB). Bélavár „Palinai-erdő” [9869/3] (KB). – 
BD: Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] 
(KEVEY 2007b: 48). Hirics „Darvas” [0174/3] 
(KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] 
(KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-
erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). – Ns: Bóly „Herendi-erdő” 
[0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Pulmonaria mollis WULF . (740). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Bóly 

„Herendi-erdő” [0077/3] (KB). Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). – SD: Törlendő! A tölgy-kőris-szil 
ligetekről (KEVEY 2006a) közölt tabellámba 
(KEVEY 2006a: 95) Somogyudvarhely „Almási-
erdő” néven tévesen belekerült a Pulmonaria 
mollis. A növény a tabellából törlendő, s helyette a 
Pulmonaria. officinalis értendő! Cönológiai 
felvételeim egy részét tanítványaim gépelték be az 
„NS” programba (KEVEY – HIRMANN  2002). Az 
így bevitt felvételeket ugyan ellenőríztem, de a 
nemzetségen belüli „fajcsere” sajnálatos módon 
elkerülte figyelmemet.  

Pulmonaria officinalis L. (739). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: 
Felsőszentmárton „Szitnica” [0172/3] (KB). – Ns: 
Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). 

Quercus cerris L. (1651). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – 
Ns: Majs „Kis-erdő” [0077/4] (KB). Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – 
Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 
0277/1] (KB). 

Quercus petraea (MATT .) L IEBL . (1655). – SD: 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KB).  

Ranunculus auricomus L. (55). – SD: 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). – 
Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB). – BD: 
Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB).  

Ranunculus lanuginosus L. (52): – SD: 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 93).  

Ranunculus lingua L. (46). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (TM).  

Ranunculus psilostachys GRIS. (60). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Bojár” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB). – 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).  
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Ribes rubrum L. (264). – SD: Gyékényes „Lankóci-
erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006a: 94). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] 
(KEVEY 2006a: 94). Babócsa „Dékány” [9969/4] 
(KB), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 94). 
SD-ra új!  

Ribes uva-crispa L. (260). – SD: Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 111). Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 111), 
„Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). SD-re 
új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Kis-erdő” 
[0077/4] (KB), „Nagy-erdő” [0177/2] (KB).  

Rosa gallica L. (217). – Hs: Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). DA flj -ra új!  

Rumex hydrolapathum HUDS. (1609). – SD: 
Heresznye Balokán [9969/2, 9969/4] (KB). 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). 

Salix elaeagnos SCOP. (1671). – SD: Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (FENYŐSI – HORVÁTH 1995: 
350; CsS–KB–TM). Vízvár „Alsó-Lóka” [9969/1] 
(CsS–KB).  

Salix fragilis L. (1665). – SD: Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KB).  

Salvia glutinosa L. (810). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő” [9869/3] (KB). – BD: Adorjás 
„Monyorócska-erdő” [0174/3] (KEVEY 2007a: 
17). – Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Hs-on KITAIBEL  
(in GOMBOCZ – HORVÁT 1938–1939: 32) óta újra 
előkerült!  

Sanicula europaea L. (468). – SD: Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KB). – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Siklós „Községi-
erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).  

Scrophularia scopolii HOPPE (879): – SD: Babócsa 
„Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87). Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 87).  

Scrophularia umbrosa DUM . (881). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). SD-re új! – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Scutellaria altissima L. (774). – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat).  

Sedum maximum (L.) HOFFM . (242). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs 

„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Senecio paludosus L. (1296). – BD: 
Kisszentmárton „Gátőrház” [0274/1] (KEVEY 
2008: 23. táblázat), „Horgásztanya” [0274/1] 
(KEVEY 2008: 23. táblázat).  

Silene viridiflora L. (1448). – Hs: Siklós „Községi-
erdő” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Sium latifolium L. (510). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (KB).  

Sonchus palustris L . (1391). – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Stachys sylvatica L. (806). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: Siklós „Bojár” 
[0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), 
„Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új! – Ns: Bóly „Herendi-erdő” 
[0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 

Stachys germanica L. (809). – Ns: Töttös „Töttösi-
erdő” [0077/3] (KB).  

Staphylea pinnata L. (456). – Ns: Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Stellaria holostea L. (1479). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: 
Kisszentmárton „Ataki-erdő” [0174/3] (KB). – 
Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” 
[0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] (KB), 
„Községi-erdő” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” 
[0176/2] (KB). – Dk: Beremend „Beremendi-
erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).  

Symphytum tuberosum L. (729). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). 
Hs-ra új! – Ns: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KB). Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KB). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).  
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Teucrium scordium L. (770). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (CsS–KB). SD-re új!  

Thalictrum flavum L. (65). – SD: Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (KB).  

Tilia cordata M ILL . (614). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). SD-re új! Egyéb 
újabb adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Sellye 
„Andráczi-erdő” [0172/2] (KB). – Hs: „Mattyi-
cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] 
(KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra 
új!  

Tilia platyphyllos SCOP. (613). – SD: 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 93). Babócsa „Mérus-erdő” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 93). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Török-temető” [0175/4] 
(KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB).  

Tilia tomentosa MÖNCH. (612). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 95). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006b: 
114). Babócsa „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 
2006b: 114). – BD: Felsőszentmárton „Szitnica” 
[0172/3] (KB). Kisszentmárton „Ataki-erdő” 
[0174/3] (KEVEY 2007a: 20). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Borjád 
„Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Villány „Virágos-
erdő” [0176/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).  

Trapa natans L. (432). – SD: Babócsa „Göc-sziget” 
[0069/2] (JM).  

Trifolium medium L. (318). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Trifolium montanum L. (307). – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Ulmus glabra HUDS. (1640). – BD: Botykapeterd 
„Botykai-erdő” [9973/1] (KEVEY 2007b: 49). 
Kisdobsza „Kopácsi-erdő” [9971/4] (KEVEY 
2007a: 17). – Hs: Siklós „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” 
[0175/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Hs-ra új!  

Ulmus laevis PALL . (1637). – SD: Barcs „Senki-
füzes” [0070/4] (KB). Babócsa „Jelkus” [0069/2] 
(CsS–KB). Barcs „Torok” [0070/3] (KB). 

Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Sellye 
„Andráczi-erdő” [0172/2] (KB). – Hs: Siklós 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” 
[0276/2] (KB). 

Urtica kioviensis ROGOWITSCH . (1634). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). 
Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (CsS–KB). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). 
SD-re új! – BD: Kisszentmárton „Horgásztanya” 
[0274/1] (KEVEY 2008: 23. táblázat).  

Utricularia vulgaris L. (961). – SD: Vízvár 
„Kerep” [9969/1] (BA–KB).  

Valeriana dioica L. (596). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Komlósd 
„Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). 
SD-re új!  

Veronica montana L. (891). – SD: Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – Hs: Siklós 
„Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Veronica officinalis L. (892). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). – 
Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), 
„Török-temető” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Viburnum opulus L. (581). – SD: Babócsa „Jelkus” 
[0069/2] (CSS–KB–LG). Csurgó „Lázi-berek” 
[9768/3] (CsS–KB). Vízvár „Kerep” [9969/1] 
(BA–KB). Egyéb újabb adatok: KEVEY 2006a, 
2006b. – BD: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – 
Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Viburnum lantana L. (582). – Ns: Majs „Kis-erdő” 
[0077/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Vicia dumetorum L. (366). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő” [9869/3] (KB). – Ns: Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Vicia sepium L. (375). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő” [9869/3] (KB). Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KB). – BD: Gilvánfa 
„Bangó-erdő” [0073/4] (KB). – Hs: Siklós 
„Bojár” [0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] 
(KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Töttös „Töttösi-
erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra új! – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2] (KB). 
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Vinca minor L. (707). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 93). – BD: Bogdása „Alsó-erdő” 
[0172/2] (KEVEY 2007b: 49). Hirics „Darvas” 
[0174/3] (KB). Várad „Sikota” [0072/2] (KEVEY 
2007b: 49). – Hs: Siklós „Mattyi-cser” [0175/4] 
(KB). Hs-ra új! – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” 
[0077/3] (KB). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-
erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).  

Viola alba BESS. (1119). – SD: Babócsa „Mérus-
erdő” [9969/4] (KB). SD-ra új! – BD: Drávafok 
„Kobari-erdő” [0172/1] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Villány „Virágos-
erdő” [0176/2] (KB). Ns-ra új!  

Viola elatior FR. (1131). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Ns-ra új!  

Viola hirta BESS. (1119). – BD: Besence 
„Borostyán” [0173/2] (KB). – Ns: Bóly „Herendi-
erdő” [0077/3] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Viola mirabilis L. (1123). – SD: Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 90). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). – 
Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 
28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-
erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB).  

Viola odorata L. (1116). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Porrogszentkirály 
„Fetec-erdő” [8768/1] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Viola riviniana RCHB. (1126). – SD: Bélavár 
„Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 92). 
Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 92), 
„Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 92). – Hs: 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Viola sylvestris LAM . (1125). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KB). Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB). Egyéb újabb 
adatok: KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Hirics 
„Darvas” [0174/3] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-
temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] 
(KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-
erdő” [0077/4] (KB). Töttös „Töttösi-erdő” 
[0077/3] (KB).  

Viscum album L. (1429). – SD: Belezna „Dráva-
Mura torkolat” [9667/3] (KB). Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 90). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006b: 109). Babócsa „Dékány” [9969/4] (KB). 
Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB), „Torok” 
[0070/3] (KB). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] 
(KB). Bolhó „Damacsin-erdő” [9969/4] (KB). 
Heresznye „Balokán” [9969/2] (KB). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB).  

 

c) Monocotyledonopsida 
 

Agropyron caninum (L.) P.B. (2036). – SD: Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (CsS–KB). – Ns: Majs „Nagy-
erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” 
[0077/4] (KB). Villány „Virágos-erdő” [0176/2] 
(KB). Ns-ra új! 

Alisma lanceolatum WITH . (1676). – SD: Vízvár 
„Jamai-dülő” [9969/1] (BA–KB). 

Alisma plantago-aquatica L. (1675). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). Vízvár „Jamai-dülő” 
[9969/1] (BA–KB), „Kerep” [9969/1] (BA–KB). 
Komlósd „Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB).  

Allium ursinum L. (1722). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Az állományok a 
„Dombó-csatornától”-tól délre, főleg a „Dombó” 
és a „Grófi út” melletti erdőrészekben, valamint az 

erdő délkeleti sarkán találhatók.  
Alopecurus aequalis SOBOL . (2091). – SD: Csurgó 

„Lázi-berek” [9768/3] (KB).  
Arum maculatum L. (2135). – SD: Berzence 

„Perdócmajor” [9868/2] (KB). – Ns: Bóly 
„Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB).  

Arum orientale M.B. (2136). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Mattyi-cser” [0175/4] 
(KB), „Bojár” [0175/4] (KB), „Török-temető” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Poroszló” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Villány 
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„Virágos-erdő” [0176/2] (KB). – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB). 
Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán levő 
erdő szélén” [0177/1] (KB). Dk-re új!  

Brachypodium pinnatum (L.) P.B. (1969). – BD: A 
tölgy-kőris-szil ligetekről (KEVEY 2007a) és a 
gyertyános-tölgyesekről (KEVEY 2007b) közölt 
tabellámba – Dencsháza „Galambosi-erdő” néven 
– tévesen belekerült a Brachypodium pinnatum. A 
növény mindkét tabellából törlendő, s helyette a 
Brachypodium sylvaticum értendő! Ugyanolyan 
elírás történt, mint fent a Pulmonaria mollis 
esetében!  

Bromus ramosus HUDS. agg. (1955). – Hs: Siklós 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” 
[0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH . (2082). 
– SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (KB). SD-on 
KITAIBEL  (in BOROS 1924) óta újra előkerült!  

Carex brizoides L. (1904). – SD: Babócsa „Jelkus” 
[0069/2] (CSS–KB–LG). Egyéb újabb adatok: 
KEVEY 2006a, 2006b. – BD: Sellye „Andráczi-
erdő” [0172/2] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Ns-ra új!  

Carex elata ALL . (1915). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely „Almási-
erdő” [9869/3] (KB). Vízvár „Kerep” [9969/1] 
(BA–KB).  

Carex elongata L. (1905). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (CsS–KB). Gyékényes „Lankóci-
erdő” [9768/3] (KB). Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KB). SD-ra új!  

Carex michelii HOST (1938). – Hs: Siklós „Hatos-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Carex paniculata JUSL. (1897). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). SD-ra új!  

Carex pilosa SCOP. (1939). – SD: Bélavár „Palinai-
erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Ns-ra új! – Dk: Beremend 
„Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] (KB).  

Carex pseudocyperus L. (1947). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). – BD: Kisszentmár-
ton „Gátőrház” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. tábl.), 
„Horgásztanya” [0274/1] (KEVEY 2008: 23. tábl.).  

Carex remota JUSL. (1911). – SD: Babócsa „Jel-
kus” [0069/2] (CSS–KB–LG). – Drávaszentes 
„Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–KB) – BD: Be-
sence „Borostyán” [0173/2] (KB). – Hs: Siklós 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] 

(KB).  
Carex strigosa HUDS. (1936). – SD: Bélavár 

„Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 93). Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). 
Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 93). 
Barcs-Drávaszentes „Ásadói-erdő” [0070/1] 
(PFEIFFER ex litt.). – BD: Matty „Vittyás-erdő” 
[0275/2] (KEVEY – TÓTH V. 2006: 56). 

Carex vesicaria L. (1949). – SD: Vízvár „Kerep” 
[9969/1] (BA–KB).  

Cephalanthera damasonium (MILL .) DRUCE 
(1811). – Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Ns-ra új!  

Cephalanthera longifolia (HUDS.) FRITSCH . (1812). 
– SD: Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006b: 109), „Palinai-erdő” 
[9869/3] (KB). – Babócsa „Bresztics” [0069/2] 
(KEVEY 2006a: 90), „Mérus-erdő” [9969/4] (KB). 
– BD: Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – 

Hs: Siklós „Községi-erdő” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új! – Ns: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (BT). 
Ns-ra új!  

Chlorocyperus glomeratus (L.) PALLA . (1882). – 
SD: Őrtilos „Sziget” [9767/1] (CsS–KB). 
Heresznye „Balokán” [9969/4] (KB). Vízvár 
„Alsó-Lóka” [9969/1] (CsS–KB). Bolhó 
„Damacsin-erdő” [9969/4] (KB).  

Convallaria majalis L. (1764). – SD: 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KB). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). SD-ra új! – 
BD: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). – Hs: 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ. (1848). – SD: 
Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB), 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM).  

Epipactis helleborine CR. agg. (1817). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 
2006a: 89). Somogyudvarhely „Almási-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 89), Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006b: 108). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 
89), Bélavár „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 
2006a: 89). Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 
2006a: 89), „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 
89), „Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 89). 
Barcs „Senki-füzes” [0070/4] (KB). – BD: 
Bogdása „Bogdásai-erdő” [0172/4] (KEVEY 
2007a: 14). Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] 
(KEVEY 2007a: 14). Lakócsa „Úrbéri-erdő” 
[0172/1] (KEVEY 2007a: 14). Szentborbás 
„Csicsóka” [0171/2] (KB). – Ns: Borjád „Borjádi-
erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. táblázat). 
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Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Ns-ra új!  

Epipactis microphylla (EHRH .) SW. (1815): – SD: 
Babócsa „Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 93). 
Dr flj -ra új!  

Festuca rupicola HEUFF. (1982). – Ns: Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Ns-ra új!  

Festuca heterophylla LAM . (1984). – Hs: Siklós 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Fritillaria meleagris L. (1740). – SD: Gyékényes 
„Dombói-rétek” [9768/3] (KB). Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). Bolhó „Damacsin-
erdő” [9969/1] (JM).  

Gagea lutea (L.) K ER-GAWL . (1720). – SD: 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). – Hs: Siklós „Bojár” [0175/4] (KB), 
„Községi-erdő” [0175/4] (KB), „Poroszló” 
[0175/4] (KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (KB). Hs-
ra új! – Ns: Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KB). 
Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). Nagynyárád 
„Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Galanthus nivalis L. (1766). – SD: Berzence 
„Perdócmajor” [9868/2] (KEVEY 2006a: 91). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 91). Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] 
(KEVEY 2006a: 91). Somogyudvarhely 
„Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 2006a: 91), 
„Almási-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 
91), „Palinai-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 91). 
Bolhó „Damacsin” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91). 
Babócsa „Dékány” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91), 
„Mérus-erdő” [9969/4] (KEVEY 2006a: 91), 
„Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 91). – BD: 
Dencsháza „Szentegáti-erdő” [0072/2] (KEVEY 
2007b: 48). – Dk: Beremend „Beremendi-erdő” 
[0277/1] (KB). – Hs: Siklós „Török-temető” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Bóly „Herendi-
erdő” [0077/3] (KB). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Ns-ra új!  

Iris graminea L. (1786). – Hs: Siklós „Mattyi-cser” 
[0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – 
Ns: Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Iris sibirica L. (1785). – SD: Gyékényes „Dombói-
rétek” [9768/3] (KEVEY 2002: 158), „Dombói-
rétek: Hidegkuti-dülő” [9768/3] (DÉNES et al. 
2008: 8) „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM).  

Iris variegata L. (1781). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” 
[0175/4] (CSJ–KB). Harkány „Harkányi-erdő” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új!  

Lemna trisulca L. (2137). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (KB).  

Leucojum aestivum L. (1768). – SD: Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (TM). Gyékényes „Dombói-
rétek” [9768/3] (KB), „Dombói-rétek: Hidegkúti-
dülő” [9768/3] (DÉNES et al. 2008: 9), „Lankóci-
erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 106). Komlósd 
„Hegyréti-erdő” [9970/3] (BA–KB). – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY – 

HORVÁT 2000: 58).  
Leucojum vernum L. (1767). – SD: Gyékényes 

„Dombói-rétek” [9768/3] (KB), „Lankóci-erdő” 
[9768/3] (KEVEY 2006a: 94).  

Lilium martagon L. (1738). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat). 
Ns-ra új!  

Listera ovata (L.) R.BR. (1819). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 92). 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006a: 92). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 92), „Palinai-erdő”* [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 92). Babócsa „Mérus-erdő” 
[9969/4] (KEVEY 2006a: 92). Barcs-Drávaszentes 
„Ásadói-erdő” [0070/1] (PFEIFFER ex litt.). – BD: 
Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KB). 
Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – Ns: 
Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Ns-ra 
új!  

Luzula forsteri (SM .) DC. (1803). – Hs: Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). A flv -re új!  

Majanthemum bifolium L. (1759). – SD: 
Somogyudvarhely „Vecsenye” [9868/2] (KEVEY 
2006a: 93). Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KB). 
– BD: Drávafok „Kobari-erdő” [0172/1] (KB).  

Melica uniflora RETZ. (2022). – Hs: Siklós 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). Ns-ra 
új!  

Milium effusum L. (2102). – SD: Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KB). – BD: Hirics „Darvas” 
[0174/3] (KB). – Hs: Siklós „Hatos-erdő” 
[0175/4] (KB), „Mattyi-cser” [0175/4] (KB), 
„Bojár” [0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).  

Muscari botryoides (L.) M ILL . (1755). – Hs: Siklós 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] 
(KB), „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB). Harkány 
„Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs 
„Nagy-erdő” [0177/2] (KB).  

Neottia nidus-avis (L.) RICH . (1820). – SD: 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 89). Somogyudvarhely „Almási-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 89), „Vecsenye” 
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[9868/2] (KEVEY 2006a: 89). Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 89), „Palinai-
erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 89). Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006a: 89), „Mérus-
erdő” [9969/4] (KB).  

Orchis militaris L. (1841). – SD: Babócsa „Göc-
sziget” [0069/2] (JM).  

Orchis purpurea HUDS. (1842). – SD: Babócsa 
„Jelkus” [0069/2] (CSS–KB–LG). SD-ra új! – Hs: 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új!  

Ornithogalum sphaerocarpum KERN. (1747). – 
SD: Csurgó „Lázi-berek” [9768/3] (TM). – Hs: 
Siklós „Bojár” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: 
Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 
2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” 
[0076/4] (KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB).  

Panicum capillare L. (2119). – SD: Őrtilos 
„Sziget” [9767/1] (CsS–KB).  

Paris quadrifolia L. (1765). – Ns: Kisjakabfalva 
„Vizes-erdő” [0076/4] (KB). Ns-ra új!  

Platanthera bifolia (L.) RICH . – (1827). – SD: 
Gyékényes „Lankóci-erdő” [9768/3] (KB–TM). 
Somogyudvarhely „Almási-erdő” [9869/3] 
(KEVEY 2006a: 90). Bélavár „Bereki-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 90). Babócsa „Bresztics” 
[0069/2] (KEVEY 2006a: 90). SD-ra új! – Hs: 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). Hs-ra 
új!  

Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. (1761). – 
Dk: Beremend „Beremendi-erdő” [0277/1] (KB). 
– Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (KB), „Bojár” 
[0175/4] (KB). Hs-ra új! – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB).  

Polygonatum multiflorum (L.) ALL . (1763). – SD: 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). 
Drávaszentes „Komlósdi-erdő” [9970/3] (BA–
KB). – BD: Hirics „Darvas” [0174/3] (KB). 
Gilvánfa „Bangó-erdő” [0073/4] (KB). Hegy-
szentmárton „Alsóegerszegi-erdő” [0074/3] (KB). 
– Hs: Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), 
„Mattyi-cser” [0175/4] (KB), „Török-temető” 
[0175/4] (KB), „Községi-erdő” [0175/4] (KB), 
„Poroszló” [0175/4] (KB). Harkány „Harkányi-
erdő” [0175/4] (KB). – Ns: Majs „Nagy-erdő” 
[0177/2] (KB). Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] 
(KB). Töttös „Töttösi-erdő” [0077/3] (KB). 
Villány „Virágos-erdő” [0176/2] (KB). 

Ruscus hypoglossum L. (1757). – BD: Gilvánfa 
„Vadas-erdő” [0073/4] (KEVEY 2007b: 50). A flv -
re új!  

Scilla drunensis SPETA. (1742a). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006b: 111). 
Berzence „Perdócmajor” [9868/2] (KB). 
Gyékényes „Dombói-rétek” [9768/3] (KB). 
Bélavár „Bereki-erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 
92), „Palinai-erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 92).  

Scilla vindobonensis SPETA. (1742b). – Dk: 
Beremend „Beremendi-erdő” [0276/2, 0277/1] 
(KB). Magyarbóly „a villányi műút jobb oldalán 
levő erdő szélén” [0177/1] (KB). Dk-re új! – Hs: 
Siklós „Török-temető” [0175/4] (KB). Hs-ra új! – 
Ns: Borjád „Borjádi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 
28. táblázat). Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] 
(KEVEY 2008: 28. táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-
erdő” [0076/4] (KEVEY 2008: 28. táblázat).  

Scirpus sylvaticus L. (1856). – SD: Csurgó „Lázi-
berek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lázi-berek” 
[9768/3] (CsS–KB).  

Sparganium emersum REHMANN . (2143). – SD: 
Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB). SD-ra új!  

Sparganium erectum L. (2144). – SD: Csurgó 
„Lázi-berek” [9768/3] (KB). Csurgó „Lázi-berek” 
[9768/3] (CsS–KB).  

Spirodela polyrrhiza (L.) SCHLEIDEN . (2140). – 
SD: Vízvár „Kerep” [9969/1] (BA–KB).  

Tamus communis L. (1771). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KEVEY 2006a: 94). 
Porrogszentkirály „Fetec-erdő” [8768/1] (KEVEY 
2006a: 94). Somogyudvarhely „Almási-erdő” 
[9869/3] (KEVEY 2006a: 94), „Vecsenye” 
[9868/2] (KEVEY 2006a: 94). Bélavár „Bereki-
erdő” [9869/3] (KEVEY 2006a: 94), „Palinai-
erdő”* [9869/3] (KEVEY 2006a: 94). Bolhó 
„Damacsin-erdő”-erdő” [9969/4] (JM). Babócsa 
„Bresztics” [0069/2] (KEVEY 2006b: 113). – BD: 
Sellye „Andráczi-erdő” [0172/2] (KB). 
Szentborbás „Csicsóka” [0171/2] (KB). – Hs: 
Siklós „Hatos-erdő” [0175/4] (CSJ–KB), „Mattyi-
cser” [0175/4] (KB), „Bojár” [0175/4] (KB), 
„Török-temető” [0175/4] (KB), „Községi-erdő” 
[0175/4] (KB), „Poroszló” [0175/4] (KB). 
Harkány „Harkányi-erdő” [0175/4] (KB). – Ns: 
Bóly „Herendi-erdő” [0077/3] (KEVEY 2008: 28. 
táblázat). Kisjakabfalva „Vizes-erdő” [0076/4] 
(KB). Majs „Nagy-erdő” [0177/2] (KB). 
Nagynyárád „Nagy-erdő” [0077/4] (KB). Töttös 
„Töttösi-erdő” [0077/3] (KB).  

Veratrum album L. (1706). – SD: Gyékényes 
„Lankóci-erdő” [9768/3] (KB). 
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Megvitatás 
 

Mint ismeretes, a Dráva menti síkság az Alföld flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik (SOÓ 1960). 
Északnyugati tájegységei (somogyi Dráva-sík, baranyai Dráva-sík, Pécsi-síkság) a Dravense flórajáráshoz 
sorolhatók (vö. KEVEY 2002). Ezek flórájára egy viszonylag erős szubmontán jelleg jellemző: pl. Anemone 
nemorosa, Asarum europaeum, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Galanthus nivalis, Galeobdolon 
luteum, Isopyrum thalictroides, Lathraea squamaria, Mercurialis perennis, Omphalodes scorpioides, Oxalis 
acetosella, Veronica montana stb. fajok viszonylagos gyakorisága. Mindez részben a környező hegy- és 
dombvidéki tájakból történő levándorlással, részben pedig a viszonylag hűvösebb és csapadékosabb klímával 
hozható összefüggésbe. Délkelet felé haladva a Dráva-sík flórája – a BORHIDI (1961) féle zárt tölgyes és 
erdőssztyep klímazóna határának közelében – már megváltozik. Itt terül el a Harkányi-sík, míg a 
Nagynyárádi-sík és a Drávaköz már egyértelműen az erdőssztyep zónában foglal helyet (vö. BORHIDI 1961). A 
kontinentalitás növekedésével e táj klímája már melegebb és szárazabb, s mindez flórájában is 
megmutatkozik. Ez magyarázza a szubmontán elemek megritkulását és a xeroterm fajok gyakoribb 
megjelenését: pl. Betonica officinalis, Campanula cervicaria, Cornus mas, Dictamnus albus, Euonymus 
verrucosa, Iris graminea, I. variegata, Lathyrus niger, Lithospermum purpureo-coeruleum, Lychnis 
coronaria, Melica altissima, M. picta, Pulmonaria mollis, Viburnum lantana stb. Megjelennek, ill. 
gyakoribbá válnak egyes szubmediterrán elterjedésű növényfajok is: Asperula taurina, Digitalis ferruginea, 
Helleborus odorus, Lonicera caprifolium, Ranunculus psilostachys, Scutellaria altissima, Tilia tomentosa. A 
Dráva-sík délkeleti része (Harkányi-sík, Nagynyárádi-sík, Drávaköz) ezért továbbra is a Titelicum 
flórajáráshoz sorolható (vö. SOÓ 1960). Megjegyzendő még, hogy a Nagynyárádi-sík löszplatóját HORVÁT 
(1942) – egyes dombvidéki tájakkal (Baranyai-dombság, Geresdi-dombság) együtt – „Mecsekalja” néven a 
mecseki flórajárás (Sopianicum) részeként tárgyalja. Ezzel szemben mint síksági löszplató, földrajzi 
értelemben inkább az Alföldhöz sorolható (LOVÁSZ 1977). Mivel a Nagynyárádi-sík, a Harkányi-sík és a 
Drávaköz flórája között meglehetősen nagy a hasonlóság (vö. HORVÁT 1942, 1972-1973, 1974, 1976; KEVEY 

– CSETE 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010). ezért mindhárom táj tekinthető a Titelicum flórajárás részének 
(vö. KEVEY 2002).  

Összefoglalás 
 

Jelen tanulmány a magyarországi Dráva-sík 245 növényfajáról tartalmaz mintegy 1200 florisztikai adatot. 
A felsorolt fajok közül különösen jeletősek azok, amelyek az Alföld flóravidékére (2 faj), az érintett 
Titelicum, vagy Dravense flórajárásokra (9 faj), vagy valamely földrajzi tájegységre (148 faj) jelentenek új 
előfordulást. A mintegy 120 km hosszú síkság nyugati és középső része (somogyi Dráva-sík, Ormánság, 
Pécsi-síkság) erősebben szubmontán jellegű, míg délkeleti részén (Harkányi-sík, Drávaköz) e hatás már 
elmosódottan jelentkezik, viszont gyakoribbá válnak egyes xeroterm és szubmediterrán növényfajok.  
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Lendvai Gábor, Pfeiffer Norbert, Toldy Miklós.  
 

Abstract 
Data to the flora of the Hungarian part of Dráva Plain 

KEVEY B. 
 

Floristical data to the Hungarian part of Dráva Plain are enumerated in this paper. The flora in the 
western and middle sections (somogyi Dráva-sík, Ormánság, Pécsi-síkság) of the floodplain extending about 
120 km in length is more submontane, whereas this characteristic is much less pronounced in the 
southeastern part (Harkányi-sík, Nagynyárádi-sík, Drávaköz) where certain xero-thermophilous and sub-
Mediterranean species are more common and abundant. 
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