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Bevezetés 
 

A Délnyugat-Dunántúlon a Kelet-Zalai-dombság, Közép-Zalai-dombság (Göcsej), a Kis-Balaton-
medence, valamint a Keszthelyi-Riviéra (MAROSI - SOMOGYI 1990) ruderális, útszéli és parlagvegetációját 
1992-től 1998-ig tanulmányoztam.  

A vizsgált terület az alpin, valamint a pannon flóra találkozásában, két flóravidék határán, három 
flórajárás területén helyezkedik el. Megfigyeléseim a Praeillyricum flóravidék két flórajárására a Saladiense-
re és a Somogyicum-ra, valamint a Noricum flóravidék Petovicum flórajárására terjedtek ki (KÁROLYI - PÓCS 
1954, PÓCS 1981). 

Tanulmányomban mintegy negyven gyomfaj előfordulási adatát ismertetem, amelyeket 
gyomszociológiai vizsgálataim során gyűjtöttem. 

A fajokat az alábbi szempontok alapján jelöltem ki: 
1. A tájegységen nem gyakori gyomfajok, előfordulásaik érdekes florisztikai adatoknak tekinthetőek. 
Ezek közül néhány veszélyeztetett, aktuális elterjedésük pontos dokumentálása fontos a 
természetvédelem szempontjából. 
2. Invázív és veszélyes gyomok révén a tájegység természeteshez közeli növénytársulásainak 
fennmaradását, valamint a mezőgazdasági termelést veszélyeztetik. 

A közlemény röviden tartalmazza a vizsgált terület florisztikai kutatásának rövid áttekintését, ezt 
követően a florisztikai adatokat. 
 

A vizsgált terület florisztikai kutatásának rövid története 
 

A Délnyugat-Dunántúl növényföldrajzi kutatásának részletes feldolgozását 1968-ig KÁROLYI és PÓCS 
készítette el (1968). Az alábbiakban a rövid történeti áttekintés mellett az utóbbi évtizedek florisztikai 
munkáit ismertetem. 

Az első megfigyelések CLUSIUS nevéhez fűződnek (CLUSIUS 1583), aki a terület északi peremén keresztül 
utazva leírt néhány, a térségre jellemző növényfajt, mint például a Hemerocallis lilio-asphodelus-t. 
WIERZBICKI keszthelyi tartózkodása során számos florisztikai megfigyelést tesz Keszthely környékén 
(BODNÁR 1955). KITAIBEL 1799-ben három hónapos dunántúli gyűjtőútja során a Zala-völgyében, 
Keszthelyen és a Kis-Balaton területén keresztül utazva közöl florisztikai megfigyeléseket (BORBÁS 1900, 
SZABÓ 1997). A vizsgált területre vonatkozó első florisztikai vizsgálatot WIESBAUR (1877) készítette, 
megfigyelései csupán Nagykapornak környékére korlátozódtak. A térségre kiterjedő átfogóbb flórakutatás 
kezdete BORBÁS nevéhez fűződik, aki először a terület északi részével határos Vas vármegye 
növényföldrajzát és flóráját foglalta össze (BORBÁS 1887, 1897), majd a Balatonról és környékéről készített 
flórájában (BORBÁS 1900) a Kis-Balaton-medencére és a Zalai-dombság keleti részére vonatkozó 
megfigyeléseket is közöl.  

JÁVORKA közzétette több növényfaj délnyugat-dunántúli elterjedésének térképét (JÁVORKA 1940). 
UJVÁROSI Kehida környékén végzett réttanulmányokat (UJVÁROSI 1947), KOVÁCS a terület lápréjeit kutatta és 
ennek során közölt florisztikai adatokat (KOVÁCS - PRISZTER 1957). JEANPLONG a flóraelemek szerepét 
vizsgálta a flórahatárok megvonásában az Északnyugat-Dunántúlon (JEANPLONG 1956). Számos adventív faj, 
valamint új taxon előfordulási adatait PRISZTER közölte elsősorban a terület keleti pereméről (PRISZTER 
1960a, 1961, 1965, 1972).  

A terület részletes florisztikai feltárása KÁROLYI, PÓCS és BALOGH nevéhez fűződik, akik rendszeres 
bejárások során gyűjtöttek adatokat a Délnyugat-Dunántúlról. Eredményeiket több közleményben tették 
közre (KÁROLYI 1949, KÁROLYI - PÓCS 1954, 1957, 1964), majd részletekben 1968 és 1975 között jelentették 
meg a Délnyugat-Dunántúl flóráját (KÁROLYI – PÓCS 1968, KÁROLYI – PÓCS - BALOGH 1969, 1970, 1971, 
1972, 1974, 1975). Ez a mű a mai napig hazánkra nézve az egyik legkorszerűbb, egy tájegység flóráját 
felölelő alkotás. Sikerült kimutatniuk mintegy 1530 edényes növényfajt, amely a hazai flóra összes fajának 
mintegy 2/3-ad része. KOVÁTS FERENC Misefa környékén gyűjtött adatai szintén ebben a sorozatban láttak 

KITAIBELIA IV. évf. 2. szám pp.: 319–327. Debrecen  1999



KITAIBELIA 4 (2): 319–327.; 1999. 320 

napvilágot. KÁROLYI Zalában végzett botanikai munkásságáról további adatokat közöl BENEDEK (1996) és 
LENCSÉS (1997). 

Az UJVÁROSI által elkezdett országos szántóföldi gyomfelvételezések Zala megye nyolc településének 
határában folynak  (Misefa, Türje, Egervár, Hahót, Hottó, Becsehely, Pátra, Nagyrécse, Kerkafalva) (TÓTH és 
mtsai. 1989, TÓTH - SPILÁK 1998). Keszthely területén ruderális gyomszociológiai tanulmányokat KULCSÁR 
és SZIEBERTH (1967), valamint DANCZA (1994a) végzett. A Kis-Balaton területén monitoring jellegű feltáró 
vizsgálatokat SZABÓ, BOTTA-DUKÁT és SZEGLET (1995) készítettek. Florisztikai megfigyeléseket KARAMÁN 
(1978), KEVEY (1979), ÓVÁRI (1996), DANCZA (1994b, 1997), DANCZA és mtsai. (1998) és SZABÓ (1998) 
közöltek. 
 

Eredmények 
 

Az alábbiakban a florisztikai adatokat sorolom az idevonatkozó irodalommal összehasonlítva. 
A fajok felsorolását SOÓ számozása szerint ismertetem (SOÓ 1961-1980). A fajneveket az érvényes 

növényhatározó (SIMON 1992), valamint korrekciója alapján (BORHIDI 1998) alkalmaztam. 
 

A tájegységen nem gyakori esetleg veszélyeztetett gyomfajok  
 

206.   Aphanes microcarpa (Boiss. et Reut.) Rothm. 
Hazai jelenlétét először BOROS közölte a Belső-
Somogy területéről (BOROS 1956). UJVÁROSI 
(1973) szerint „Savanyú, sovány, kötött vagy laza 
talajú szántóföldek és bolygatott, romos területek 
gyomja. Nálunk a Dunántúl nyugati és délnyugati 
területein kívül csak a Bakonyban él”. KÁROLYI és 
PÓCS (1964) Őriszentpéteren gabonavetésben 
figyelték meg, véleményük szerint: „Zalában ez is 
kimarad és újra megjelenik az Őrség kavicsos 
talaján”. Napjainkban a potenciálisan 
veszélyeztetett növényfajok listáján szerepel 
(NÉMETH 1989). A Göcsejben Kökényesmindszent 
és Lickóvadamos parlagterületein, valamint 
gabonavetéseinek szegélyeiben  előfordulását 
ritkának tekintem  (H). A Saladiense flórajárás 
területére új adat. 

546.   Sherardia arvensis L.  Korábban szántóföldi 
gyomtársulásokban gyakori volt (KÁROLYI – PÓCS 
– BALOGH 1970). Lickóvadamos: gabonavetések 
mezsgyéjén, valamint parlagterületeken ritka. 
Keszthely – Tanyakereszt területén a tangazdaság 
kísérleti parcellái között szálanként fordul elő 
(SZABÓ ISTVÁN megfigyelése). 

637.  Oxalis corniculata L. Kökényesmindszent 
határában gabonatarlón figyeltem meg (H), 
KÁROLYI, PÓCS és BALOGH  (1970) Zalaapáti és 
Nagykanizsa környékén gyűjtötték, akkor szerintük 
„erősen terjedőben lévő adventív, sok helyen kerti 
dísznövény ” volt. Véleményem szerint nem terjedt 
el olyan nagy mértékben, a jelzett területeken 
előfordulása szórványos. 

720. Heliotropium europaeum L.  UJVÁROSI (1947) 
Kehida környékén megművelt talajokon ritkának 
tekinti,  hasonlóan ritka fajként tünteti fel SIMON 
(1992) Zalában. Egyetlen termőhelyen tapasztaltam 
előfordulását Szentgyörgyvártól északra egy 
törmeléklerakónál (H). A Heliotropium europaeum 
faj praenoricum-i előfordulásait JEANPLONG (1956) 
a Praenoricum flórajárás a Saladiense-vel határos 

déli határvonalának megjelölésekor a jellemző 
fajok között említi. Megfigyeléseim JEANPLONG 
véleményét megerősítik, a Zalai-dombságon igen 
ritkán előforduló pannóniai faj. 

747.  Myosotis ramosissima Roch. Söjtörön az 
északi falutáblánál, törmeléktalajon (H). 

809. Stachys germanica L. Zalaváron a falutól 
délkeletre elhúzódó gyomos legelőn gyakori (H). 
BORBÁS (1900) Egervár, UJVÁROSI (1947) Kehida, 
KÁROLYI, PÓCS és BALOGH (1971) 
Zalaszentmihály, Nagykapornak, Misefa, Sormás, 
Nagykanizsa, Zalamerenye, Korpavár, Obornak és 
Zalatárnok környékéről jelezték. 

1105. Reseda luteola L. Zalaváron degradált legelőn 
szórványosan fordult elő, valamint 
Zalaszentlászlón törmelékkel feltöltött ruderális 
termőhelyen. KÁROLYI, PÓCS és BALOGH (1972) 
Kemendolláron, Misefán és Nemesszentandráson 
észlelték. 

1146. Hypericum humifusum L. A Göcsej savanyú 
kémhatású, egy-két éves parlagterületein, extenzív 
gabonatarlókon és iszaptársulásokban előfordulása 
szórványos (H). Korábban KÁROLYI, PÓCS és 
BALOGH (1972) számos előfordulását jelezték.  

1268. Artemisia absinthium L. A tájegységen 
előfordulását csupán Zalaváron a falutól délkeletre 
elhúzódó gyomos legelőn tapasztaltam. KÁROLYI, 
PÓCS és BALOGH (1974) Pakod, Vasboldogasszony, 
Zalaszentiván, Nagykapornak és Zalacsány 
környékén figyelték meg. 

1320. Cirsium eriophorum  (L.) Scop. Előfordulását 
KÁROLYIhoz hasonlóan Fenékpusztán degradált 
kaszálón figyeltem meg, itt szórványosan fordul 
elő (H). (KÁROLYI idevonatkozó herbáriumi lapja a 
pécsi JPTE Növénytani Tanszékének 
herbáriumában található meg.) A tájegység többi 
részén előfordulását nem észleltem. 
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1330. Onopordum acanthium L. A Délnyugat-
Dunántúl flórájában nem szerepel adat. Mint 
kontinentális elem a táj területén változó 
gyakorisággal fordul elő (1. ábra). Tömeges 
előfordulását és nagy kiterjedésű állományait a táj 
keleti felében Zalaváron a faluközpontban és a falu 
délkeleti részén felhagyott legelőn, valamint 
Keszthelyen a Csapás úton tapasztaltam. Kisebb 
állományait Neszelén, valamint a Zalaapáti-hát 
völgyeiben Zalakoppány, Padár és Almásháza 
községekben figyeltem meg. Megfigyeléseim 
szerint a Göcsejjel szomszédos Hetés területén 
ritka. ANDRAŻ ČARNI szóbeli közlése szerint a 
Hetés területével nyugatról határos, szlovéniai 
Muraköz területéről hiányzó faj.  Megállapítható, 
hogy az Onopordum acanthium a Kis-Balaton-
medencétől nyugati irányba egyre ritkábban fordul 
elő. 

 

1. ábra. Az Onopordum acanthium előfordulása a 
vizsgált területen 

: szórványos előfordulás, : tömeges előfordulás 
 

 
 
1535.  Chenopodium vulvaria L. Keszthelyen a 
város északi részén építési területen egyetlen tövet 
figyeltem meg. 

1538. Chenopodium urbicum L. A vizsgált területen 
csupán Söjtör község északi falutáblájánál 
törmeléktalajon (H), valamint a zalavári legelő 
mellett létesített trágyadepónál leltem meg (H). 

1541. Chenopodium glaucum L. Szentgyörgyvártól 

északra és Felsőfakospusztán törmeléktalaj-
lerakókban egy-egy példányát figyeltem meg (H). 

1547. Atriplex sagittata Borkh. Előfordulását 
Sárhidán és Galambokon, valamint Keszthelyen 
tapasztaltam, szemétlerakón, törmeléktalajon. 
Sárhidán dombtetőn, Galambokon déli kitettségű 
töltésoldalon fordult elő (H) (2. ábra). 

 

2. ábra. Az Atriplex sagittata előfordulása a vizsgált 
területen 
 

 
 

1552. Atriplex tatarica L. Keszthelyen a Zsidi út 
mentén törmeléktalajon és a Keszthelyt elkerülő út 
mentén, útpadkán, egy-egy tő előfordulását 
figyeltem meg. Itt érdekes adatnak tekintem, mert 
ritka (H). 

1573. Amaranthus crispus (Lesp. et Théven.) 
N.Terrac. KÁROLYI Nagykanizsán figyelte meg 
(KÁROLYI - PÓCS 1954). Csupán egyetlen tövet 
találtam a Zalavári legelő mellett létesített 
trágyadepónál (H). 

1574. Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris 
(Desf.) Brenan. Szentgyörgyvártól északra 
törmeléktalaj lerakóban (H), és Keszthelyen az 
elkerülő út mentén fordul elő (ALMÁDI LÁSZLÓ 
megfigyelése) (H). 

1603. Parietaria officinalis L. KÁROLYI és PÓCS 
(1957) szerint a vizsgált területről 1957-ig nem volt 
adata. Előfordulását a keszthelyi vasútállomás 
környékén figyeltem meg. 

1636.  Rumex patientia L. Károlyi Nagykanizsán 



KITAIBELIA 4 (2): 319–327.; 1999. 322 

gyűjtötte (KÁROLYI-PÓCS 1964). A Keszthelyt 
elkerülő út mentén gyakori, előfordulását máshol 
nem tapasztaltam. 

1962. Bromus arvensis L. Nagykanizsa-Újudvar 
elágazásban törmeléklerakón  (H), valamint 
Keszthelyen Újmajorban szérűskertben (H). 

2031. Lolium multiflorum Lam. Nemesboldog-
asszonyfa és Szentgyörgyvár közötti összekötő út 
mentén, valamint a Keszthelyt elkerülő út mentén 
szórványosan fordul elő (H). Termesztett növény, 

sokfelé elvadul a művelt területeken és ruderális 
helyeken (UJVÁROSI 1973). 

2110. Eragrostis cilianensis (All.) F. C. Hubbard. 
Keszthelyen Újmajorban dűlőutak mentén 
szórványosan fordul elő. UJVÁROSI (1973) szerint 
„Vastól Tolna megyéig nem gyakori”. SIMON 
(1992) szerint „szántóföldi gyomtársulások ritka 
növénye”.

 

Invázív és veszélyes gyomok lévén a tájegység természeteshez közeli növénytársulásainak 
fennmaradását, valamint a mezőgazdasági termelést veszélyeztető fajok 

 

480. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Ritkán, 
évente egyszer vagy egyáltalán nem kaszált 
árokparti területeken, mezőgazdasági területek 
mezsgyéjén, erdőszéleken mindenütt gyakori.  

578. Sambucus ebulus L. A vizsgált területen 
közönséges faj, gyakran nagykiterjedésű zárt 
állományai fordulnak elő. Kaszálatlan 
árokpartokon és felhagyott ültetvényekben terjed. 

657. Tribulus terrestris L. A balatonszentgyörgyi 
vasútállomástól a keszthelyi vasútállomásig vasúti 
töltésen fordul elő. A sínek között, mellék-
vágányok mellett előfordulása szórványos (H). 
Mezőgazdasági és kertészeti kultúrákban 
előfordulását még nem tapasztaltam. 

705.  Asclepias syriaca L. A zalai falvakban 
előszeretettel ültetik dísznövényként. Napjainkban 
az ország más tájegységein veszélyes, intenzíven 
terjedő geofitonként tartják számon (VARGA 1994, 
BAGI - SZILÁGYI 1996). A populációk 
előfordulásának és terjedésének vizsgálata minden 
élőhely típuson fontos feladat lenne. A faj terjedése 
a sarjtelepek pontos felderítésével időben 
megelőzhető. Az Asclepias syriaca Zala megyei 
előfordulását KARAMÁN (1978) dolgozta fel. A 
jelzett termőhelyeken mindenütt megtalálható 
(Zalacsány, Dióskál, Ujudvar, Bocska). 
Kivadulásait KÁROLYI és PÓCS (1964) 
Nagykanizsa-Gödörvény, valamint Csurgó 
településeken figyelték meg. Nagyobb terjedését 
nem tapasztaltam, csupán a polikormonok 
növekedését figyeltem meg. 

Előfordulási adatok: Zalaszentivánon a temetőben 
15 m2 -es állomány, kivadulást azonban még nem 
tapasztaltam. A következő előfordulási helyeken 1-
2 m2-es sarjtelepeket figyeltem meg: Nagyhorváti-
ban a falu közepén déli árokparton, Ságodon út 
szélén, Zalaújlakon az első utcasarkon, 
Balatonmagyaródon a fő utca keleti felében 
magánterületen. A Göcsejben: Oroklánban a falu 
végén árokparton, Bocföldén a feszülettől 50 m-re 
útmentén ültetve, Zalaegerszegen az adótoronynál 
lévő buszmegállótól keletre a nyugati oldalon, 
Barabásszegen a templomhoz közel kertben, 

Barlahidán ahol a főút elkanyarodik (3. ábra). 
3. ábra. Az Asclepias syriaca előfordulása a vizsgált 

területen 
: 1-2 m2 területű sarjtelepek,  

: 15-20 m2 területű sarjtelepek 

 
847. Lycium barbarum L. KÁROLYI, PÓCS és 
BALOGH (1971) a térség keleti felében sövénynek, 
valamint dísznövénynek ültetett fajként említették. 
WIESBAUR (1877) Nagykapornakon, UJVÁROSI 
(1947) Kehida környékén tapasztalta előfordulását.  
Adataim KÁROLYIÉK megfigyeléseit megerősítik. 
Tömeges előfordulását Keszthelyen a Zsidi úton, 
Keszthely-Kertvárosban, valamint Zalacsány és 
Zalaszentgrót között útmentén töltésoldalon, 
Szentgyörgyváron Alsópáhok és a 75. sz. főút felé 
töltésoldalon és Zalabér központjában tapasztaltam.  

További kisebb állományok fordulnak elő: 
Zalabéren a zalaszentgróti elágazásnál, 
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Pókaszepetken a nyugati falutáblánál, Zalaváron a 
falu nyugati részén a Kis-Balaton felé vezető út 
mentén, Nagyradán a falu keleti felén a kápolnához 
közel, Sárhidán a buszmegállótól délre, Pölöskén a 
nemesítő állomáshoz közel a 76. sz. út mentén, 
Alsópáhokon a  Nemesboldogasszonyfa felé vezető 
út mentén. Pálfiszegen az alsó buszmegállóhoz 
közel, Alibánfán a Zala-híd mellett. 
Esztergályhorvátiban a templomtól délre, 
Egeraracsán a faluközpontban, Nagybakónakon a 
falu északi részén, Csonkahegyháton  a falu 
közepén, Barlahidán a harangláb közelében, 
Zalaszentmihályon a főút mentén a vasúttól keletre, 
Szeliföldön domboldalon, Orbányosfa déli részén, 
Csonkahegyháton a presszónál.  A kisebb 
állományokat  többnyire kaszálják. 

1186.  Solidago canadensis L.  
 

4. ábra. A Solidago canadensis előfordulása a 
vizsgált területen 

: szórványos előfordulás, : tömeges előfordulás 
 

 
 

KÁROLYI, PÓCS és BALOGH (1974) a Délnyugat- 
-Dunántúl területéről csupán a Solidago gigantea 
Ait. előfordulását jelezték. A Solidago canadensis 
még nem jellemző faj a vizsgált területen, a 
Saladiense flórajárásra nézve új adat. Napjainkban 
az Alsó-Zala-völgyön keresztül terjed a Zalai-
dombságon. Megfigyeléseim szerint a szomszédos 
tájegységeken sem elterjedt faj. Összefüggő, 
nagyobb kiterjedésű állományai Zalaszentgrót 
határában jellemzőek. Tömeges előfordulását 

Zalacsány határában (H), valamint 
Alsómándpuszta, Kehida és Gyülevész  felé 
tapasztaltam. Szórványosan fordul elő Nemesrádó - 
Zalaszentmihály,  Pölöske - Bak és Zalakomár-
Balatonmagyaród határában, Dióskálon, valamint 
Zalaapáti keleti részén (4. ábra). 

1229. Xanthium spinosum L. [Hazánkban a vasút 
megépítése előtt, a Bécsbe lábon hajtott délvidéki 
disznócsordákkal és a szabadságharc lovasmozgal-
maival terjedt el (PRISZTER 1960b)]. UJVÁROSI 
(1947) Kehida, KÁROLYI, PÓCS és BALOGH (1974) 
Zalaszentjakab és Nagykanizsa környékéről 
közölték. Véleményem szerint a vizsgált területen 
nem közönséges. Tömeges megjelenését csupán 
Zalavár délkeleti részén, degradált legelőn 
figyeltem meg (H). 

1230. Xanthium strumarium L. A Xanthium 
spinosum-hoz hasonlóan előfordulása nem jellemző 
a vizsgált területen, Balatonmagyaród és Zalavár 
határában kukoricatábla mezsgyéjén, valamint 
Keszthelyen Úsztatómajorban szórványos 
előfordulását tapasztaltam (H), KÁROLYI, PÓCS és 
BALOGH (1974) Pakod, Zalaszentjakab és 
Nagykanizsa környékén gyűjtötték. 

1234.10 Helianthus tuberosus L. Nagyobb 
összefüggő állományai Keszthely nyugati 
határában a lápi területen figyelhetők meg. 
Korábban vadföldként és kísérleti célra telepítették, 
napjainkban sűrű, zárt gyomosító állományai 
hektárnyi területeket borítanak (H). Továbbá 
kisebb kivadulások jellemzőek a tájegységen: 
Kilimán, Lickóvadamos, Gelse-Búslakpuszta, 
Egeraracsa, Ligetfalva (H). 

1235.20 Helianthus pauciflorus Nutt. subsp. 
subrhomboideus (Rydb.) O. Spring & E. Schilling 
(syn.: Helianthus rigidus (Cass.) Desf. subsp. 
subrhomboideus (Rydb.) Heiser) A zalacsányi 
szeméttelepen, valamint  Hévíz határában, 
Keszthely kertváros és Hévíz között az útmenti 
kanyar déli oldalán törmeléktalajon, valószínűleg 
kertből szeméttel együtt kerülhetett ki (H). 

1235.30 Helianthus × laetiflorus Pers.: Milejszegen 
szemétbányában (H), Sármellék határában a Kis-
Balaton területén, a 75. sz. főút mentén árokparton 
(H), Dióskálon a régi temetőnél (H). 

1240. Galinsoga quadriradiata Ruiz. et Pav.. Üde 
gyomnövényzetben, utak mentén, kertekben 
kapáskultúrákban gyakori (H). KÁROLYI, PÓCS és 
BALOGH (1974) csupán Zalaegerszegről közlik 
előfordulását. 

1434. Phytolacca americana L. Kivadulását 
Zalakomárban a vasútállomás buszfordulójában, 
valamint Keszthelyen a régi temető kerítésén kívül 
árokparton (H) tapasztaltam. 
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1628. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. A 
szomszédos Őrség térségéből BALOGH (1996) közli 
számos elterjedési adatát. Az általam 
tanulmányozott tájegységen is megfigyelhető a 
rohamos terjedése. Gyakorisága területenként 
eltérő. Véleményem szerint az állományok a 
Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decr. fajjal 
azonosak, bár ennek alátámasztása további 
vizsgálatokat igényel. Hasonló taxonómiai 
problémát említ BALOGH is (1998a, 1998b), aki a 
növényt mint elterjedt "özöngyomot" a Fallopia × 
bohemica (Chrtek & Chrtková) J. Bailey (F. 
japonica × F. sachalinensis)-nek véli.  

 

5. ábra. A Fallopia japonica előfordulása a vizsgált 
területen 

: szórványos előfordulás (1-100 m2 területű 
sarjtelepek); : tömeges előfordulás (100 m2  < 

területű sarjtelepek) 
 

 
 
Következőkben a legnagyobb megfigyelt sarjtelep 
mérete szerint sorolom fel az elterjedési adatokat. 
• 3000 m2 felett: Keszthely (H), 
Szentgyörgyvártól északra (H), Bezeréden a 
kastély közelében, Zalaszentgrót – Aranyod (H), 
Nagykanizsa északi része, Kilimán faluközpont, 
Nemesrádótól nyugatra, Zalaapáti, Nagykapornak, 
Zalalövő. 

• 1000-3000 m2 között: Zalaegerszeg északi és 
keleti részén, Sénye, Zalaszentmihály, Bak, 
Zalabér, Türje-Tüskeszentpéter elágazás, Zalaapáti 
Zala-híd (H), Zalabér - Zalaegerszeg elágazás (H), 
Szentpéterúr. 
• 100-1000 m2 között: Alsórajk északi falutábla, 
Pölöske, Pókaszepetk, Pakod, Zalakoppány, 
Alibánfa, Kallósd, Kemendollár, Zalaszentbalázs, 
Ligetfalva, Nemeshetés, Pakod, Kemendollár, Kis-
Balaton: a 75. sz. út mentén, Esztergályhorváti, 
Zalaistvánd, Dióskál a keleti falutáblánál, 
Zalaszentlászló, Balatonszentgyörgy, Gétye (H), 
Csáford,  Nagyhorváti, Pakod-Dötk elágazás, 
Kerecsény, Palin, Nagybakónak, Zalatárnok, 
Csonkahegyhát. 
• 10-100 m2 között: Nemesszeren lakatlan házak 
udvarán, Botfa-Rapacs határában, Alsónemesapáti, 
Zalaudvarnok, Borsfától északra, Orosztony, 
Kisrada, Nagyrada, Alsópáhok, Kustány, Csatár, 
Pacsa, Vöckönd, Tilaj, Zalavég, Galambok (H) 
Bak és Sárhida határárban, Zalaszentiván, 
Alsómándpuszta, Almásháza, Győrfiszeg 
(Petrikeresztúr és Barlahida között). 
• 10 m2 alatt: Szeliföld, Kehidától délre, 
Gyülevész, Bezeréd faluközpont, Zalaköveskút, 
Csatár-Bocfölde a vasúttól keletre, Gelsesziget, 
Zalaigrice. 

Korábban KÁROLYI és PÓCS (1957) csupán 
Nagykanizsáról és Zalaszentivánról jelzi. Negyven 
év elteltével megállapítható, hogy a vizsgált 
területen eltérő gyakorisággal mindenütt előfordul 
és terjed az Alsó-Zala- völgyben. Azonban  a 
felszíni vizekben szegényebb területeken (például a 
Göcsejben) előfordulása még szórványos (5. ábra). 

1628.2. Fallopia aubertii (Henry) Moldenke. 
Keszthelyen, Gyülevészen, Szentpéterúron, 
valamint  Esztergályhorvátiban mezsgyéken, 
kerítések mentén (6. ábra). A jelenlegi magyar 
határozókönyvből hiányzó faj (SIMON 1992), bár 
korábbi határozó említi (SOÓ - KÁRPÁTI 1968). 

1631. Humulus scandens (Lour.) Merrill. BORBÁS 
(1900) a Balaton-partról közli. Nagykanizsán 
KÁROLYI (1949) tömeges  előfordulását figyelte 
meg. Nagykanizsa-Újudvar (H) elágazásban, 
valamint Keszthelyen a Libás-napozó mentén 
gyakori faj, itt terjedőben (H). 
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6. ábra. A Fallopia aubertii előfordulása a vizsgált 
területen 

 

 

Következtetések 
 

Több gyomfaj esetében hazai előfordulásuk nyugati 
határa a Kelet-Zalai-dombság nyugati részén 
húzódik keresztül. Itt ezek a fajok lokálisan ritkán, 
vagy szórványosan fordulnak elő, például: 
Amaranthus crispus, Atriplex tatarica, 
Chenopodium vulvaria, Chenopodium urbicum, 
Cirsium eriophorum, Onopordum acanthium, 
Xanthium spinosum és Heliotropium europaeum. 
Az Aphanes microcarpa, Sherardia arvensis, 
Hypericum humifusum és Eragrostis cilianensis 
fajokat PINKE (1995) az ország területén botanikai 
szempontból értékes gyomnövényekként említi. 
Véleményem szerint a vizsgált területen is ritka, 
veszélyeztetett növényfajoknak tekinthetőek. 
Az invázív fajok gyakran fordulnak elő a vizsgált 
területen, minden termőhelytípuson erősen 
terjednek, veszélyeztetve több természetes és 
természeteshez közeli társulás fennmaradását. 
Az őshonos fajok közül invázív jellegűek a 
Sambucus ebulus és Anthriscus sylvestris, amelyek 
kaszálatlan árokpartokon, valamint mezőgazdasági 
kultúrák szegélyében nagy kiterjedésű, olykor zárt 
állományokat képeznek. 
A tájegységen meghonosodott, mindenütt előforduló 
Solidago gigantea mellett a Solidago canadensis és 
a Fallopia japonica fajok tájidegenként terjednek. A 
Keszthely határában előforduló Heracleum 
mantegazzianum rohamos terjedése a lápterületekre, 
évelő mezőgazdasági kultúrákra, valamint a 
környező települések zöldövezetére jelent veszélyt 
(DANCZA 1997).  

A (H) jelzéssel ellátott adatok bizonyító herbáriumi lapjai a Szombathelyi Savaria Múzeum 
Természettudományi Osztályának Herbáriumában tekinthetők meg. 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozom BALOGH LAJOSNAK a Helianthus taxonok határozásáért, PINKE GYULÁNAK, SZABÓ 
ISTVÁNNAK a kézirat előzetes áttekintéséért, valamint a PATE Georgikon Kar Növénytani és Növényélettani 
Tanszék munkatársainak a terepi munkám során nyújtott segítségükért.  

 

Summary 
Floristic data on weed species of South-West Transdanubia 

I. DANCZA 
 

The studied area is at the South-West part of Hungary, on the boundary of three floristic regions 
(Pannonicum, Praeillyricum and Noricum). 

The paper shows forty weed species  which are present in this area. Some species are of Eurasian 
chorotypes are common in Hungary in general, but regionally are rare e.g. Amaranthus crispus, Atriplex 
tatarica, Atriplex acuminata, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium, Heliotropium europaeum. Eurasian 
chorotypes.  

Aphanes microcarpa, Sherardia arvensis, Hypericum humifusum and Eragrostis cilianensis are rare and 
endangered species in Hungary. They live on stubble-fields and extensive agricultural fields. 
Solidago canadensis is a species of North-American origin, infrequent in the studied area and it is common 
species in North and East Hungary. It has spread along Lower-Zala-Valley in North-East part of the studied 
area. Where S. gigantea is much more frequent than S. canadensis. Fallopia japonica is also important 
geophyte weed in this area. It grows mostly in Lower-Zala-Valley and along brooks and non-agricultural 
habitats. 
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