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Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót 
környékéről 

 

LÁJER Konrád 
 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs H-7625 Tettye tér 9. 
Lánycsók H-7759 Béke tér 32. 

 
1999-ben főként a Kemenesháton, a Marcal-medencében, Kelet-Zalában, Belső-Somogyban, a 

Drávamenti síkság keleti részén, kisebb részben a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken  végeztem 
florisztikai- illetve vegetációkutatást, de felkerestem a Vácrátót melletti Tece-patak völgyét is. Az 
alábbiakban ennek eredményeként néhány érdekesebb adatot, illetve kiegészítést szeretnék közreadni. 

A lelőhelyek megnevezésénél a természetföldrajzi tájbeosztást (MAROSI-SOMOGYI 1990) használtam, a 
növényföldrajzi flórahatárokat általában figyelmen kívül hagytam. Ennek oka, hogy elég gyakran dolgoztam 
olyan területen, ahol több növényföldrajzi határvonal is húzódik (vö. Jeanplong 1956). Ez utóbbiak egyes 
előfordulási helyek besorolásához nem bizonyultak eléggé finom léptékűeknek, illetve kisléptékű 
megállapításuk tekintetében egyelőre nem kívántam állást foglalni. 

A fajok nevezéktanát illetően CORLEY et al. (1981), ORBÁN – VAJDA (1983) és SIMON (1992) munkáit 
(lehetőség szerint a Magyarországon használatos határozó kézikönyveket) követtem. A fajok felsorolása a 
családok az említett művekben tárgyalt sorrendjének felel meg.  
 

MOHÁK (MUSCI) 
 

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. – 
Kemeneshát: Petőmihályfa, a S. warnstorfii 
termőhelyénél, csak kissé mélyebb, nedvesebb 
térszínen. A faj 5. magyarországi előfordulása (a 
négy korábbit illetően vö. LÁJER 1998b). Itt a faj 
kis termetű példányait gyűjtöttem.  

Sphagnum warnstorfii  Russ. – Kemeneshát: 
Petőmihályfa. Az 1998. évi Aktuális flóra és 
vegetációkutatás Magyarországon c. konferencián 
már bemutattam, de az ehhez kapcsolódó, korábban 
leadott közleményből kimaradt. A vizes mélyedés 
nagy részét Caricetum vesicariae állományai 
borítják, a legmélyebb részen Carex elata is 
előfordul. Tömeges a Juncus effusus és az Agrostis 
canina, bőven nő Ranunculus flammula, Gratiola 
officinalis, Lythrum salicaria, főleg a széleken 
Deschampsia caespitosa. Megtalálható a Sieglingia 
decumbens, nedves iszapfelszíneken Alisma 
lanceolatum és néhány tő Eleocharis ovata. Kissé 
magasabb térszinten Salix cinerea, Salix aurita, 
Frangula alnus cserjéi, Betula pendula, sőt 
Quercus robur gyenge növekedésű, de fatermetű 
példányai találhatóak, alattuk összefüggő 
tőzegmoha-szőnyeggel. Az említetten kívül más 
fajok, így a Sphagnum platyphyllum, S. 
magellanicum, S. fimbriatum, S, cuspidatum, S. 
fallax, Polytrichum commune, Calliergonella 
cuspidata, stb. is nőnek. A S. warnstorfii néhány 
négyzetdeciméteres foltokat alkot. A mélyedés 
környékét Deschampsio-Quercetum állománya 
borítja. 

Az alakra és színezetre (piros) hasonló Sphagnum 

rubellum-tól minden részében nagyobb méreteivel, 
mindenekelőtt azonban a levél víztartó sejtek 
pórusainak kétféle, egymástól élesen elkülönülő 
típusával (kicsiny, kerek és nagy, ovális), valamint 
termőhelyével tér el. A S. rubellum ugyanis 
szélsőségesen oligotróf élőhelyek, dagadóláp-
zsombékok növénye, ahol a tápanyag-igényesebb 
S. warnstorfii nem fordul elő. A Sphagnum 
warnstorfii-t B. DIERSSEN és K. DIERSSEN (1984) a 
Fekete-erdőben (Schwarzwald) a Caricion 
davallianae jellemzőjének tartják. Ausztriában is 
vannak olyan lápi sásos (Caricetum davallianae) 
állományok, amelyek összefüggő mohaszintjét 
zömében ez a faj alkotja. Meg kell jegyezni 
azonban, hogy a Scheuchzerio-Caricetea fuscae 
több társulásában is előfordulhat ez a kifejezetten 
szép moha, sőt néha altípusok elkülönítésére 
alkalmas (pl. Caricetum rostratae sphagnetosum 
warnstorfii Steiner 1992). Közép-Európában 
meglehetősen ritka, aminek az lehet a magyarázata, 
hogy egyrészt a savanyú, de tápanyagban gazdag 
élőhelyek mindig kis kiterjedésűek (a nagy, 
savanyú lápok a tőzegfelhalmozódás 
előrehaladtával szükségképpen oligotróffá válnak), 
másrészt kevéssé feltűnő voltuk miatt a 
természetvédelem is kevés figyelmet fordított 
rájuk. Ehhez járul még, hogy a növény ritkán 
fejleszt sporofitont (Petőmihályfánál nem láttam 
még fruktifikáló egyedeket és ilyenek pl. a Brit-
szigeteken sem ismertek). Saját megfigyeléseim az 
Árva-vidéken az előbb említett tapasztalatokkal 
összhangban vannak. Így pl. Piekielnik környékén 
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a még többé-kevésbé ép dagadólápokon a 
Sphagnum rubellum tömeges, ugyanakkor a 
Sphagnum warnstorfii a környező fenyvesekbe 
ékelődött, a mi csillagocskás sásos 
tőzegmohásainkhoz (Carici echinatae-
Sphagnetum) hasonló társulások kicsiny foltjaiban 
fordul elő, de csak szórványosan. 

A S. warnstorfii-nak korábban csak Lesence-
istvándnál volt ismert termőhelye Magyarországon 
(tőzegmohás lápfolt egy halastó csücskében, 
GÁYER et BOROS in GÁYER 1924, det. 
BAUMGARTNER), ez azonban mintegy fél évszázada 
elpusztult. REDINGER (1932) még megtalálta a 
növényt, de már a termőhely elnádasodásáról is 
beszámolt. 

Sphagnum fimbriatum Wils. – Kemeneshát: Oszkó 
(Bezerédi-erdő), tavikákás állományban kb. fél 
négyzetméteres, kerek úszó gyepet alkot. A faj 
Vasvártól délnyugatra több helyen előfordul, 
Petőmihályfánál sédbúzás tölgyesbe 
(Deschampsio-Quercetum) is behúzódik. Az oszkói 
előfordulás különösen társulási viszonyai és 
viszonylag elkülönült helyzete miatt érdekes. 
Ugyanitt több helyen megtalálható az 
Aulacomnium palustre (ez még Csipkerek-
Szemenye, Bejcgyertyános-Nyőgér felett is).  

Sphagnum girgensohnii Russ. – Kemeneshát: Hosz-
szúpereszteg (Szajki-erdő), gyékényes ingóláp 
szélében. A Kemenesháton új. Magyarországon ez 
az egyik legritkább tőzegmoha faj. A viszonylag 
kis kiterjedésű lápon tömeges a Thelypteris 
palustris. 

Sphagnum teres (Schimp.) Ăngstr. – Kemeneshát: 
Gersekarát (Fias-tó), tőzegmohás fűzlápban (Salici 
cinereae-Sphagnetum recurvi), egyéb figyelemre 
méltó fajokkal együtt (LÁJER 1998b) az összefüggő 
tőzegmoha szőnyeg kialakításában vesz részt. Az 
1998-as konferencián bemutattam, de a 
közleményből ez is kimaradt. Korábban a 
Kemenesháton Petőmihályfa környékén (Köcse-tó) 
és Kámnál, a Jeli-arborétum két pontján volt ismert 
(BOROS 1925-26, BARBALICS 1979).  

Sphagnum compactum Lam. & DC. - Kemeneshát: 

Petőmihályfa, a Sphagnum warnstorfii lelőhelye 
közelében, néhány négyzetdeciméteres foltja 
alakult ki. Petőmihályfa környékén elsőként (több 
más tőzegmoha-fajjal együtt) BARBALICS (1979) 
említi. 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – 
Dunamenti-síkság: Vácrátót, Tece-patak völgye. 
Carex davalliana és más fajok zsombékjain. A faj 
két régebben ismert (BOROS, 1968) előfordulása 
közül az egyik, amelynek jelenlegi meglétét 
helybeli információk alapján kérdésesnek tartottam 
(LÁJER, 1998b). Tapolcai adatát (eddigi 
igyekezetem ellenére) továbbra sem tudom 
megerősíteni. A vendvidéki előfordulás (Kétvölgy) 
mellett, amelyet korábban közöltem, csak ez látszik 
a túlnyomóan boreális elterjedésű faj biztosan 
ismert jelenlegi termőhelyének Magyarországon. 

Vácrátótnál egy viszonylag megnyúlt, erősen 
görbült levelű (habitus szerint leginkább 
Drepanocladus-ra emlékeztető) alak fordul elő, 
amely elkülönítő bélyegei (csökevényes levélér, a 
saroksejtek és az erősen homorú levéllemez) 
alapján biztosan meghatározható. 

BOROS Ádám (1968) töredékes Menyanthetum-ból 
említi a fajt, de ilyen társulásnak nem bukkantam a 
nyomára. 

Campylium elodes (Lindb.) Kindb. – Dunamenti-
síkság: Vácrátót, Tece-patak völgye. A Scorpidium 
scorpioides termőhelyén több mohafaj előfordul 
(pl. Campylium stellatum, Calliergonella 
cuspidata), közülük ez a legkevésbé feltűnő, de a 
legérdekesebb. A Dunától keletre korábban csak 
Ócsánál ismert, ahol BOROS (1968) Schoenetum és 
Juncetum subnodulosi társulásokból említi. Közép-
Európában is eléggé ritka. 

Bakonyalja: Pápakovácsi (Attyapuszta), csátés 
lápréten. Társulásfelvétel (10 m2,1999): Schoenus 
nigricans 4, Molinia hungarica 2a, Allium 
suaveolens 2m, Juncus subnodulosus 2m, Carex 
panicea 1, Potentilla erecta 1, Carex davalliana +, 
Mentha aquatica +, Sanguisorba officinalis +, 
Campylium elodes +. A faj egyéb előfordulásait 
illetően vö. LÁJER (1998b). 

 

HARASZTOK (PTERIDOPHYTA) 
 

Polystichum aculeatum (L.) Roth – Marcali-hát: 
Horvátkút, gyertyános-tölgyesben. 

Thelypteris palustris Salisb. – Dunamenti-síkság: 
Erdőfű (Osztrováci Duna), találta DEME Tamás. A 
Mohácsi teraszos síkon korábban nem volt ismert. 
Itt számos kisebb gyékényes ingóláp alakult ki, 
amelyek szélén gyakori a Carex pseudocyperus. A 
kiemelkedő felületeken megjelent az Erechtites 
hieracifolia. Több helyen a Salix cinerea cserje 
termetű példányai verődtek fel.  

Kemeneshát: Hosszúpereszteg, gyékényes 
ingólápon. Oszkó, zsombéksásos, tavikákás 
társulásokban. Jelipusztánál POLGÁR találta (in 
SOÓ-BORSOS 1947). Dráva-sík: Drávasztára 
(Vájás), nádasban. A környéken gyepekben 
Equisetum hyemale, Dactylorhiza incarnata, 
Orchis militaris, stb. Marcal-medence (Bakonyalja 
határánál): Nemeshany (Sárosfőpuszta), a 
halastavaknál, Caricetum paniculatae állomány és 
nádas szélén, valamint Salix cinerea alatt. A közeli 
Széki-erdőből (Devecser) TALLÓS (1961) említi.  
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ZÁRVATERMŐK (ANGIOSPERMATOPHYTA) 
 

Potentilla rupestris L. – Marcal-medence: Nyírlak-
Csabrendek, Asphodelus albus társaságában 
tömeges. A Kisalföldre új. Legközelebb Sümeg és 
Tapolca között, a Sümeg-Tapolcai háton található 
(LÁJER 1998b).  

Parnassia palustris L. – Dunamenti-síkság: 
Vácrátót, Tece-patak völgye (a Scorpidium 
termőhelyén). Társulásfelvétel (10 m2, 1999 
szeptember): Juncus subnodulosus 3, Carex 
lepidocarpa 2m, Phragmites communis 2m, 
Mentha aquatica 1, Valeriana dioica 1, Carex 
davalliana +, Frangula alnus +, Lycopus 
europaeus +, Lythrum salicaria +, Molinia 
hungarica +, Parnassia palustris +, Samolus 
valerandi +. Mohaszint: Campylium stellatum 2m, 
Scorpidium scorpioides 2m. A felület több mint 
egynegyedét szabad vízfelület borítja. Egyéb 
érdekesebb fajok:  Potamogeton coloratus, 
Triglochin palustre, Sparganium emersum, Carex 
oederi, Bryum sp. (vegetatív). 

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – Kemeneshát: 
Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Hegyhátszentpéter-
Petőmihályfa. Nedves réteken, termőhelyein 
általában tömeges a Sanguisorba officinalis és 
együtt nő a Selinum carvifolia-val. A 
Kemeneshátra új, a Csörnöc- és Rába- menti 
adatokat KOVÁCS–TAKÁCS (1997) kétesnek tartja.  

Kelet-Zalai-dombság: Batyk, nedves réteken, 
kiszáradó lápréten, Selinum carvifolia-val. Korábbi 
Kelet-zalai előfordulásai Zalaegerszegnél (KOVÁCS 
– PRISZTER 1957) és Kehidánál (UJVÁRI in 
KÁROLYI-PÓCS 1969) ismertek. 

Sambucus racemosa L. – Kemeneshát: Oszkó 
(Bezerédi-erdő), gyertyános-tölgyes szélén. A 
Kemeneshátra új. 

Galium uliginosum L. – Kemeneshát: Olaszfa, 
nedves réten, Carex davalliana-val. Legközelebb 
Nádasdnál ismert, ahol JÁVORKA találta [in 
KÁROLYI et al. (1970)]. 

Dictamnus albus L. – Nyárád-Harkányi sík: Töttösi-
erdő, erdőszéleken, irtásokban gyakori. A 
Drávamenti-síkságon nem jellemző. 

Scutellaria galericulata L. – Kemeneshát: 
Csipkerek-Szemenye (Dobogó), magassásosokban, 
sédbúzás réten. A Kemeneshátra új. 

Cirsium oleraceum L. – Kemeneshát: Pácsony, 
Hegyhátszentpéter-Petőmihályfa, nedves réteken. 
BORBÁS (1897) legközelebb Egervárnál említi, 
KÁROLYI Vasvár-Szentkútnál gyűjtötte [KÁROLYI 
et al. (1975)]I.  

Scorzonera humilis L. – Alsó-Zala-völgy: Batyk 
(Batyki-berek), a lecsapolt lápréten tömeges.  
DOMOKOSné NAGY (1955) adatának megerősítése. 
Ugyanitt bőven található Iris sibirica, Veratrum 
album, Schoenus nigricans, Juncus subnodulosus, 

Carex hostiana, Silaum silaus, Gentiana 
pneumonanthe, Dianthus superbus, Succisa 
pratensis, Taraxacum palustre, stb. van még Carex 
elata, C. paniculata és Parnassia palustris 
(virágzó) is. Helyreállításra érdemes terület! 

Marcal-medence: Nemeshany (Sárosfőpuszta), 
Junco obtusiflori-Schoenetum állományaiban. Az 
állományalkotó Schoenus nigricans és Juncus 
subnodulosus mellett megtalálható a Carex 
davalliana, Eriophorum latifolium, Carex hostiana 
is.  

Dianthus superbus L. – Kemeneshát: Pácsony, 
kékperjés és sédbúzás réteken. Gersekarát, 
sédbúzás réten, Succisa pratensis és Molinia 
litoralis társaságában, a környéken rengeteg a 
csarab (Calluna vulgaris). A Kemeneshátra új. 

Hottonia palustris L. – Kemeneshát: Oszkó, a 
Sphagnum fimbriatum lelőhelyénél, tavikákás és 
zsombéksásos állományokban. 

Salix aurita L. – Kemeneshát: Petőmihályfa, nedves 
mélyedésben, a Sphagnum warnstorfii és egyéb 
Sphagnum fajok termőhelyén. Csipkerek-
Szemenye (Dobogó), Salix cinerea, Betula 
pendula, Populus tremula, Veronica officinalis, stb. 
társaságában. Olaszfa: nedves rét (ahol Carex 
davalliana, Juncus subnodulosus, Silaum silaus is 
nő) szélén. A faj legújabb monografikus 
feldolgozása, BODONCZI – HAVAS (1999) szerint az 
Őrségben gyakori, de a Kemeneshátról nem 
említik. 

Stratiotes aloides L. – Belső-Somogy: Tarany, 
fűzláp szélében és zsombéksásos semlyékében. 
Belső-Somogyból korábban nem ismert. 
Legközelebb a Dráva mellett, Zákánynál találta 
KÁROLYI Árpád (1949). 

Veratrum album L. – Kemeneshát: Pácsony, 
égerliget szélén és sédbúzás réten. 

Asphodelus albus Mill. – Marcal-medence: Ukk, a 
zsombéksásosok közötti kiemeltebb felszínen, egy 
nagyobb, összefüggő állomány és egy kisebb 
sarjtelep. Nyírlak és Csabrendek között, a Carex 
buxbaumii lelőhelye közelében, kb. 20 sarjtelep. A 
Kisalföldre új, de a szomszédos Kemenesháton és 
Bakonyalján régóta ismert, így itteni előfordulása 
tulajdonképpen nem nagyon meglepő. Nemeshany, 
Meggyes-erdő, cseres-tölgyes szélében. RÉDL 
(1936) adatának megerősítése. Kemeneshát: 
Bögöte (Bögötei-erdő), gyertyános-tölgyes 
erdőszélen. Marcali-hát: Horvátkút, kaszálóréten 
(Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, stb).  

Allium ursinum  L. – Nyárád-Harkányi-sík: Majs 
(Nagy-erdő), patakmenti keményfaliget-
fragmentumban és gyertyános-kocsányos tölgyes-
ben tömeges. A Drávamenti-síkságon eddig ismert 
legkeletibb előfordulás (vö. KEVEY 1978). 
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Allium angulosum L.-Kemeneshát: Olaszfa, nedves 
réteken, a Kemeneshátra új. Kelet-Zalai-dombság: 
Batyk, Homokkomárom-Sormás, kiszáradó és üde 
lápréteken. 

Scilla vindobonensis Speta – Nyárád-Harkányi-sík: 
Majs (Nagy-erdő), tömeges, Töttösi-erdő, bőven, 
gyertyános-kocsányos tölgyesekben és keményfa-
ligetben. Ugyanitt Lonicera caprifolium és Tamus 
communis is található. 

Leucojum vernum L. – Kemeneshát: Mikosszéplak, 
égerligetben. A Kemeneshátra új.  

Iris variegata L. – Nyárád-Harkányi-sík: Töttösi-
erdő, erdőszélen. A Drávamenti-síkságon korábban 
nem ismert. 

Gladiolus palustris Gaud. – Devecseri-Bakonyalja: 
Nyirád (Szilontai-rét), cseres-tölgyes szélén, 
Platanthera bifolia, Carex pallescens, Peucedanum 
oreoselinum, stb. társaságában, mintegy 20 tő, 
részben virágzó állapotban. A faj egy jelentős 
környékbeli előfordulásáról, a  
Sár-állón, MOLNÁR et al. (1995) tudósítanak. 
Sajnos e szép állomány termőhelyét az utóbbi 
években fakitermeléshez közelítő útként 
használják. Az újabb lelőhely ettől nyugatra, kb. 2 
km-re található. 

Ophrys sphecodes Mill. – Déli-Bakony: Sáska 
(Kender-völgy), dolomit lejtősztyeppréten  Festuca 
rupicola, Carex humilis, Orchis morio, Orchis 
purpurascens (bőven), stb. társaságában. A 
lelőhely a KOVÁCS et al. (1995) által a Kis-
Bakony-hegyen felfedezett előfordulási helytől 
délkeleti irányban  kb. 2 km-re található. 

Juncus subnodulosus Schrank – Kemeneshát: 
Olaszfa, nedves réten, részben Carex davalliana-
val, foltokban állományalkotó. Pácsony, lecsapoló 
árkokban állományalkotó. KOVÁCS-TAKÁCS (1997) 
a Vas-megyében “eltűnt, ill. eltűnőben lévő 
taxonok” között sorolja fel. BORBÁS (1887) Káldról 
említi.  

Luzula pilosa (L.) Willd. – Marcali-hát: Horvátkút: 
gyertyános tölgyesben. 

Cyperus fuscus L. – Olaszfa, nedves, kaszált réten, a 
Kemeneshátra új. 

Eleocharis ovata (Roth) R. et Sch. – Kemeneshát: 
Petőmihályfa, nedves iszapfelszínen, Ranunculus 
flammula és Sphagnum platyphyllum társaságában. 

Cladium mariscus (L.) Pohl – Marcali-hát: 
Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta, Caricetum 
elatae és Caricetum acutiformis szomszédságában, 
kisebb foltokban állományalkotó. Tőle nem 
messze, kiszáradt, kotusodott lápon Cirsietum 
rivularis állománya található, Juncus 
subnodulosus-szal. 

Eriophorum latifolium Hoppe – Marcal-medence: 
Nemeshany (Sárosfőpuszta), csátés lápréten. 
Nyírlak-Csabrendek, üde lápréteken (Caricetum 

davallianae, Juncetum subnodulosi). 
Eriophorum angustifolium Honckeny – Kemeneshát: 
Olaszfa, Carex davalliana-val. A Kemenesháton 
csak annak délnyugati peremén, Szőcénél ismert 
(LÁJER 1997). 

Dunamenti-síkság: Vácrátót, Tece-patak völgye, 
Carex davalliana, C. hostiana, C. elata, 
Scorpidium scorpioides, stb. társaságában. 

Schoenoplectus supinus (L.) Palla – Ny-Belső-
Somogy: Bélavár, a községtől keletre (a Dráva-
völgy felett), legelő vízállásos helyein, 
iszaptársulásokban. Ugyanott S. mucronatus, 
Lindernia procumbens (bőven), Peplis portula 
(tömeges), Gypsophila muralis, Spergularia rubra, 
Eleocharis ovata, Juncus effusus, Mentha 
pulegium, Rorippa islandica, stb. Belső-
Somogyból korábban nem ismert, MOLNÁR–
PFEIFFER (1999) számos helyen találták. 

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla – Belső-
Somogy: Bélavár, az említett legelő vízállásos 
helyein. Barcs és Szulok között, vadjárta vizes 
mélyedésekben. Tarany (Vizes-erdő), nedves 
tisztásokon. Belső-Somogyból korábban 2 adata 
ismert (Baláta-tó: BORHIDI 1960, Darány: LÁJER 
1998b). MOLNÁR–PFEIFFER (1999) számos 
lelőhelyről közlik a tájegységben. 

Carex davalliana Sm. – Kemeneshát: Olaszfa, 
nedves réten, Eriophorum angustifolium, 
Campylium stellatum, stb. társaságában, 
állományalkotó is. BORBÁS (1887) Katafánál 
említi.  

Dunamenti-síkság:Vácrátót (Tece-patak völgye), a 
zsombékokon megtalálható a Scorpidium 
scorpioides moha, egyéb érdekesebb fajok: 
Eriophorum angustifolium, Carex elata, Veratrum 
album. Legközelebb Budapest keleti szegélyén 
ismert (KECSKÉS–ÓCSAG 1992), ahol 1997-ben 
magam is láttam.  

Kelet-Zalai-dombság: Hahót, üde lápréteken 
tömeges, állományalkotó, részben Juncus 
subnodulosus-szal vegyesen. Ugyanitt gyakori az 
Eriophorum angustifolium, Dactylorhiza incarnata, 
Carex flava, Carex lepidocarpa, Carex hostiana, 
Allium angulosum, stb. is.  

Társulásfelvétel (10 m2, 1999):  Gyepszint: Carex 
davalliana 5, Carex hostiana 1, Carex panicea 1, 
Eleocharis uniglumis 1, Ranunculus acris 1, 
Succisa pratensis 1, Taraxacum palustre 1, 
Valeriana dioica 1, Achillea millefolium +, Carex 
elata +, Carex flacca +, Eriophorum angustifo-
lium +, Mentha aquatica +, Plantago lanceolata +, 
Potentilla erecta +, Trifolium pratense +. 
Mohaszint: Calliergonella cuspidata 4, Campy-
lium stellatum 1, Plagiomnium ellipticum +. 

Sormás-Homokkomárom, az elhagyott katonai bázis 
területén, üde lápréten, elszórtan. Homok-
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komáromnál KÁROLYI Á. gyűjtötte először 
(KÁROLYI – PÓCS 1954), ahogy Magyarszent-
miklósnál is, ahol továbbra is megvan (LÁJER 
1998b).  

Marcal-medence: Nyírlak-Csabrendek között 
(MOLNÁR V. Attila – PFEIFFER Norbert ex verbis) 
állományalkotó. A négy üde láprét-alkotó faj (C. 
davalliana, Juncus subnodulosus, Schoenus 
nigricans, Sesleria uliginosa) itt együtt fordul elő, 
továbbá tömeges az Eriophorum angustifolium, van 
E. latifolium, Carex hostiana, stb. Nemeshany 
(Sárosfőpuszta), üde lápréten (elsőként RÉDL 
(1942) találta).  

Balaton-felvidék: Kővágóörs-Köveskál, Tódi-forrás 
alatt, szittyós láprét (Juncetum subnodulosi) 
szélében.  

Carex appropinquata Schum. – Kelet-Zalai-
dombság: Sormás-Homokkomárom, állomány-
alkotó, Carex elata-val is. Marcal-medence: 
Káptalanfa, Caricetum elatae és Juncetum 
subnodulosi átmenetében. Sümegtől északra, 
Nyírlak vasúti megállóhely közelében, a 84-es főút 
két oldalán, részben Carex buxbaumii-val. 

Carex paniculata Jusl. – Kemeneshát: Pácsony, 
fűzliget és környéke, részben Urtica dioica-val 
elgyomosodva, Olaszfa, nedves réten néhány 
alacsony zsombék. A Kemeneshátra új.  

Kelet-Zalai-dombság: Magyarszentmiklós és 
Fűzvölgy között, a Carex davalliana lelőhelyétől 
(LÁJER 1998b) nem messze, égerligetben és annak 
szélén, kiszáradt lápréten. Batyk (Batyki-berek), 
lecsapoló árokban jól fejlett zsombékok, a 
kiszáradt lápréten ritkán, elszórtan gyengén fejlett 
példányok.  

Marcal-medence: Vinár, degradált (kiszárított) 
gyepben több zsombék.  Nemeshany 
(Sárosfőpuszta), a Kígyós-patakban, lecsapoló 
árkokban, a halastavaknál, tömeges, helyenként 
szép állományok (első adata Sárosfő 
megnevezéssel: JÁVORKA in RÉDL 1942).  

Visegrádi-hg.: Esztergom, a Kincses-hegy és a 
Maróti-bérc közötti forrásos területen, Carex 
acutiformis és Phragmites communis társaságában, 
állományalkotó is.  

Carex disticha Huds. – Kemeneshát: Csipkerek-
Szemenye, (Dobogó), szántóföldek közé ékelődött 
mélyedésben állományalkotó. A Kemeneshátra új. 
Ugyanott Carex oederi, C. vesicaria, C. elata, C. 
panicea, C. riparia, C. acutiformis, C. brizoides, C. 
leporina, C. hirta, Ranunculus flammula, Iris 
pseudacorus, Scutellaria galericulata, stb.  

Carex hartmanii Cajander – Kelet-Zalai-dombság: 
Sormás-Hosszúvölgy, az elhagyott katonai bázis 
területén, üde láprét szélében. Ugyanitt Carex 
davalliana, Eriophorum angustifolium, Carex 
nigra, Dactylorhiza incarnata, Dianthus superbus, 

Epipactis palustris, Iris sibirica, Succisa pratensis, 
Succisella inflexa, stb., magasabb fekvésben Orchis 
morio, Sieglingia decumbens, Dianthus deltoides, 
Carex cuprina, Orchis militaris, Muscari 
botryoides, Equisetum hyemale, Leucojum vernum, 
stb. is nő.  

Sormás és Nagykanizsa között (Gördövény), a 
Spiranthes aestivalis egykori termőhelyétől nem 
messze ÓVÁRI Miklós – MOLNÁR V. Attila – 
PFEIFFER Norbert (ex verb.) találták.  

A tájegységben korábban nem ismert.  
Belső-Somogy: Nagybajom, elgyomosodott 
magassásrét szélében, útmenti gyepben, ültetett 
erdeifenyves szélén, Poa pratensis, Luzula 
campestris, Solidago gigantea, Calamagrostis 
epigeios, stb. társaságában. Belső-Somogyban 
jelenlegi előfordulása ezen kívül csak Inkénél 
ismert (LÁJER 1998b). A lelőhelytől délre 
zsombéksásost övező magyarkőrisek alatt 
Dactylorhiza incarnata is nő. 

Carex buxbaumii Wahlenb. – Marcal-medence: 
Nyírlak és Csabrendek között, a 84-es úttól keletre, 
Caricetum appropinquatae szélében, Juncetum 
subnodulosi állományaiban és kiszáradó lápréteken 
bőven található. A Marcal-medencére új. Ugyanitt 
Carex umbrosa, Dactylorhiza incarnata, Iris 
sibirica, Veratrum album, Eriophorum latifolium, 
stb. is nő. A Sesleria uliginosa termőhelyén is 
előfordul. 

Carex nigra (L.) Reichh. – Kemeneshát: 
Petőmihályfa (Templom-tó), zsombéksásos között 
maga is zsombékokat alkot. Jó példa ez arra, hogy 
adott ökológiai körülmények között a szőnyegszerű 
gyepalkotóként ismert fajok is zsombékokat 
képezhetnek (LÁJER 1998a). BORBÁS (1887) 
Körmend és Katafa között említi.  

Kelet-Zalai-dombság: Homokkomárom-Sormás, itt 
szőnyegszerű  állományokat alkot (Caricetum 
paniceo-nigrae LÁJER 1998c). Társulásfelvétel (10 
m2, 1999): gyepszint: Carex nigra 4, Centaurea 
jacea 2m, Sanguisorba officinalis 2m, Succisella 
inflexa 2m, Carex panicea 1, Juncus articulatus 1, 
Lythrum salicaria 1, Potentilla reptans 1, 
Ranunculus repens 1, Carex hostiana +, Galium 
uliginosum +, Juncus inflexus +, Mentha aquatica 
+, Molinia hungarica +, Ranunculus acris +. 
Mohaszint: Calliegonella cuspidata 4, Campylium 
stellatum 1. 

Magyarszentmiklós, Caricetum davallianae 
állományban elszórtan. 

Carex fritschii Waisb. – Marcal-medence: Ukk, az 
Asphodelus albus lelőhelye közelében. Korábban 
Szentimrefalva és Káptalanfa környékén találtam 
(LÁJER 1998b).  

Carex panicea L. – Kemeneshát: Csipkerek-
Szemenye (Dobogó), sédbúzás réten, számos 
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terméses példány. BORBÁS (1887) Vas megyében a 
Rábától délre nem látta. 

Carex umbrosa Host. – Marcal-medence: Nyírlak-
Csabrendek, Nemeshany, kiszáradó és 
nyúlfarkfüves lápréteken. A Kisalföldre új. 

Carex oederi Retz. – Kemeneshát: Csipkerek-
Szemenye (Dobogó), szántóföldek közé ékelődött 
mélyedésben, nedves iszapfelszínen, egy tő 
termésben, Ranunculus flammula társaságában. A 
Kemenesháton ezen kívül csak annak délnyugati 
peremén, Szőcénél ismert (PÓCS in KÁROLYI–PÓCS 
1964). 

Carex pseudocyperus L. – Kemeneshát: Hosszú-
pereszteg, a Sphagnum girgensohnii termőhelye 
közelében. BORBÁS (1887) Vasvárnál említi, 
valószínűleg már a Rába síkjáról.  

Sesleria uliginosa Opiz – Marcal-medence: Ukk-
Szentimrefalva, egy zsombéksásos közelében, 
kaszálórét-jelegű növényzetben néhány csomó. 
Ukk-Zalagyömörő, üde és kiszáradó lápréten, 
kisebb foltokban állományalkotó is. Valószínűleg 
KOVÁCS M. (1962) adatának megerősítése. Nyírlak 
és Csabrendek között, üde és kiszáradó lápréten 
jelentős állományát találta MOLNÁR V. Attila és 
PFEIFFER Norbert. Itt Carex buxbaumii, Carex 
umbrosa, Allium suaveolens, Iris sibirica, Carex 
davalliana, Veratrum album, stb. társaságában 

fordul elő. Nemeshany (Sárosfőpuszta), kiszáradó 
lápréteken, ugyanitt Allium suaveolens, Carex 
umbrosa, Iris sibirica, stb is nő. Az Allium 
suaveolens-t innen RÉDL (1942) említi először. 

Molinia litoralis Host – Kemeneshát: Pácsony, 
kékperjés és sédbúzás réteken, M. hungarica, M. 
arundinacea, Dianthus superbus, Selinum 
carvifolia, Succisa pratensis, stb. társaságában. 
Gersekarát, sédbúzás és csarabos területeken. A 
Kemeneshátra új. Kelet-Zalai-dombság: Batyki-
berek, lecsapolt lápréten. 

Nardus stricta L. – Kelet-Zalai-dombság: 
Homokkomárom-Sormás, a Carex hartmanii 
termőhelye közelében, kissé magasabb térszínen 
foltokban gyepalkotó. KÁROLYI–PÓCS (1954) 
szerint ”Zalából hiányzik!” (megjegyzendő 
azonban, hogy ők “Zala” alatt zalai flórajárást 
értenek, a faj göcseji előfordulását nem tagadják, 
sőt megállapítják).  

Kemeneshát: Csipkerek-Szemenye (Dobogó), a 
Carex oederi termőhelyénél, foltokban gyepalkotó. 
Ugyanitt Calluna vulgaris, Sieglingia decumbens, 
Gentiana pneumonanthe, Succisella inflexa 
(bőven), Deschampsia caespitosa (állomány-
alkotó), Juncus conglomeratus (tömeges), Agrostis 
canina (tömeges), Potentilla erecta (bőven), stb. 

 

Zusammenfassung 
Floristische Angaben aus Transdanubien und der Umgebung von Vácrátót (Donauebene) 

K. LÁJER 
 

Der Verfasser teilt den in Ungarn jetzt einzigen bekannten Standort von Sphagnum warnstorfii mit. 
Dieser befindet sich auf “Kemeneshát” (West-Transdanubien). Die Vorkommnisangaben von anderen 
seltenen Arten, wie Sphagnum cuspidatum und S. girgensohnii auf Kemeneshát, Campylium elodes und 
Scorpidium scorpioides neben Vácrátót, Carex buxbaumii im Marcal-Becken, zahlreiche Vorkomnisse von 
Carex davalliana, etc. sind auch bemerkenswert. 
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