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A cikk elõzõ részében (BARINA 2000) a homokbányákban jellemzõ, országosan szórványos vagy ritka 
fajokról volt szó. Most azoknak a fajoknak a tárgyalása következik, melyek homokbányákban szórványosan 
jelennek meg vagy egy-egy tájegységre jellemzõek, illetve amelyek homokbányákban ritkák, nem tekinthetõk 
jellemzõnek. Ezekben közös, hogy országosan szintén nem gyakoriak, esetenként igen kevés termõhelyük 
ismert. Az egyes elõfordulások mellett zárójelben feltüntetem, ha korábban más szerzõ is jelezte a tárgyalt faj 
adott területrõl. Több alkalommal kitérek egyes fajok homokbányán kívüli elõfordulásaira, összehasonlítás 
céljából. Amennyiben ezen adatok mellett nem szerepel adatközlõ, úgy azok szintén saját, eddig nem 
publikált adatok. A fajok nevezéktana SIMON (2000) mûvét követi. A fajok észlelt egyedszámainak 
nagyságrendjét a lelõhely mögött kerek zárójelben tüntettem fel. 

 

1. ábra. A vizsgált homokbányák 
 

 
 

1. Homokbányákban szórványosan, illetve egyes tájegységekhez kötõdõen megjelenõ fajok 
 

1.1. Homokpusztai fajok 
 

A homokbányákban megjelenõ homokpusztai fajok szinte kivétel nélkül a bánya körüli homokpusztákról, 
homoki gyepekbõl származnak. Nagyobb, mély bányákban kialakuló száraz homokpusztai gyepek az el nem 
bányászott magasabb tereplépcsõkre és a meredek partoldalakra korlátozódnak. Egyes sekélyebb bányákban 
viszont ez az egyetlen kialakuló társulástípus. Ez alapján különösebb jelentõség nem lenne tulajdonítható 
nekik, ám elõfordul, hogy egyes, a környezõ zártabb gyepekben visszaszoruló fajok jóval nagyobb számban 
jelennek meg (pl. Festuca vaginata, Gypsophyla arenaria, Corispermum nitidum, Dianthus arenarius ssp. 
borussicus) a futóhomokra emlékeztetõ termõhelyen. Sõt arra is akad példa, hogy a bányán kívüli területeken 
már nem található meg a bányában még esetleg szép számmal növõ faj. Ez persze éppúgy tulajdonítható a 
bányászat káros, mint jótékony hatásának, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy a bányán kívüli homoki 
gyepek gyakran erõsen degradálódtak és a bánya mérete legtöbbször elenyészõ a környezõ 
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homokpusztákéhoz képest. Így mindenképpen fontosak a homokbányák ezen száraz magaslatai a nyílt 
homokpusztai fajok megõrzésében.  

 

754. Onosma arenaria W. et K.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: egyetlen tõ a bánya 
északi partoldalában, itteni megjelenése a 
homokbányákra jellemzõ fajokkal ellentétben nem 
jó terjedõképességének, hanem a bánya közvetlen 
szomszédságában található erõs populáció 
kisugárzásának köszönhetõ; Tatabánya: 
Síkvölgypuszta: Nagy-Tisztás (néhány tõ). BOTH � 

MONDOK (1989) közlik a székesfehérvári 
homokbányából is, innen azonban újabban nem 
került elõ. 

831. Thymus serpyllum L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: a bánya északi 
részén nem ritka. BOROS (1954) szerint Esztergom 
mellett éri el a faj elterjedésének keleti határát. A 
bányán kívül megtaláltam a Sátor-kõ közelében is, 
de csak néhány tövét. Tokodaltáró: Gete-alji 
homokbánya: a bánya partoldalában egyetlen tõ, a 
környezõ � nagy kiterjedésû � homoki gyepekbõl 
eddig nem került elõ, korábbi adatai sincsenek 
innen. A Gerecse flórájára új. 

1041. Alyssum tortuosum W. et K.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tokodaltáró: Gete-
alji homokbánya, Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya, Szigetmonostor: Homokok. 

1091. Syrenia cana: Esztergom: Sátorkõpusztai 
homokbánya (néhány tõ), Tokodaltáró: 
homokbánya (10×), Tatabánya: Csákány-dûlõ 
(néhány tõ). Nyílt homokpusztai gyepekben. A 
környezõ területekrõl korábban ismert volt 
(FEICHTINGER 1899, GÁYER 1916, BOROS 1937), 
újabban sehol sincs megerõsítve. A Gerecse 
flórájára új. 

1114. Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr.: 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya, 
Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya.  

1124. Viola rupestris F. W. Schm.: Tokodaltáró: 
Gete-alji homokbánya, Nyergesújfalu: Kis-erdõ, 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya,  

1346. Centaurea arenaria M. B.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tokodaltáró: Gete-
alji homokbánya, Tokod: homokbánya, 
Tatabánya: Csákány-dûlõ, Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya. 

1408,2. Hieracium bifurcum M. B.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tokodaltáró: Gete- 
alji homokbánya,  

1415. Hieracium echioides Lumnitzer: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tokodaltáró: Gete-
alji homokbánya, Tatabánya: Csákány-dûlõ, 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya (1). 

1461. Gypsophyla fastigiata L. subsp. arenaria (W. 
et K. ) Dom.: Neszmély: Korpás-hegyi 
homokbánya (1000×), Szigetmonostor: Homokok 
(100×). Mindkét helyen igen száraz homokon, 
szinte az egyedüli növény, megtalálható a bánya 
melletti zárt homoki gyepekben is, de jóval kisebb 
számban. 

1469. Dianthus arenarius L. ssp. borussicus Vierh.: 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya (100×), 
Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya (1000×), 
mindkét helyen megtalálható a bánya közvetlen 
környezetében, de míg Tokodaltárón a bánya 
körüli homokpusztákon egy pontról ismert kisebb 
csoportja, addig a bányában 1000 tõnél is több 
található. 

1559. Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott: 
Tokodaltáró: Homokbánya (alig néhány tõ), 
Tokod: Homokbánya (néhány), Tatabánya: 
Csákány-dûlõ (néhány), Síkvölgypuszta: Nagy-
Tisztás (néhány). A bányán kívül a több korábbi 
elõfordulás ellenére (FEICHTINGER 1899, GÁYER 
1916, BOROS 1920, 1925) csak Sátorkõpusztán 
ismert. 

1560. Corispermum nitidum Kit.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (az újrainduló 
kitermelés következtében kialakult csupasz 
homokfelszíneken gyakori: 1000×, Tatabánya: 
Csákány-dûlõ: csak néhány tõ útszélen, innen már 
BOROS (1937) is közli, Tatabánya: Síkvölgypuszta 
(Nagy-Tisztás): friss homokfelszínen 10×, Tokod: 
Homokbánya (10×), Tokodaltáró: Gete-alji 
homokbánya (10×, néhol egészen nedves 
helyeken is), Szigetmonostor: Homokok (10×). 

1622. Polygonum arenarium W. et K.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (10×), Tokodaltáró: 
Gete-alji homokbánya (10×), Székesfehérvár: 
Sóstói homokbánya (10× tõ a Lõdomb tövében), 
Szigetmonostor: Homokok (10×). Kiemelendõ, 
hogy sem Tokodaltárón, sem Sátorkõpusztán, sem 
Tatabányán, sem Székesfehérváron nem került elõ 
a faj a bánya körüli homoki gyepekbõl, így 
feltételezhetõ, hogy adott területeken történõ 
fennmaradása (vagy eltûnése?) a 
bányamûveléshez köthetõ.  

1976. Festuca vaginata W. et K.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tokodaltáró: Gete-
alji homokbánya, Tokod: homokbánya (néhány), 
Tatabánya: Csákány-dûlõ, Síkvölgypuszta; 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya (kis 
területen), Tótújfalu: homokbánya, Darány: 
Homokbánya. 
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1.2. Egyéb fajok 
 

508. Aegopodium podagraria L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tatabánya: Csákány-
dûlõ, Síkvölgypuszta: Dubnik-patak, Zaláta: 
Háromfa. 

860. Verbascum thapsus L.: A faj jellemzõ a Dráva-
menti bányákban: Tótújfalu, Drávasztára: Vájás-
tó, Vejti: Gáji-dûlõ, Vejti: Gátõrház,  

1344. Centaurea sadleriana Janka: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (több ponton), innen 
RUPPRECHT-TÓTH (1991) is közölték. Tatabánya: 
Síkvölgypuszta, Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya (csak a bánya szélein néhány), BOTH 

� MONDOK (1989) dolgozatában is szerepel. 
1177. Campanula patula L.: A Dráva-menti bányák 

szárazabb részeinek egyik jellemzõ faja: 
Tótújfalu, Szentborbás: Gorica, Felsõszentmárton: 
Brogyance, Drávasztára: Vájás-tó, Zaláta: 

Háromfa, Veji: Gáji-dûlõ, Vejti: Gátõrház. Ezeken 
kívül: Tatabánya: Síkvölgypuszta: Hársas-völgy. 

1463. Petrorhagia saxifraga (L.) Link:  Tótújfalu, 
Felsõszentmárton: Brogyance, Piskó: Hidegrév-
dûlõ, Vejti: Gáji-dûlõ, Vejti: Gátõrház, 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya. A Dráva-
menti és a székesfehérvári bánya száraz gyepeiben 
jellemzõ. Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya 
(csak néhány tõ a bánya szélén). 

1991. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.: Szentborbás: 
Gorica, Harkány: Koppány-dûlõ, Bicske: 
Homokbánya 

8006. Selaginella helvetica (L.) Link: Tótújfalu: 
homokbánya: a bánya több pontján (100×), Vejti: 
Gátõrház (100×). 

 

 

2. Homokbányákban ritka élõhelytípusokban megjelenõ fajok 
 

2.1. Bokorfüzesek 
 

Ritkán van példa arra, hogy egy homokbányában patakok, erek alakuljanak ki, ehhez a bányának 
megfelelõ kiterjedésûnek és mélynek kell lennie. Valaha ilyenek fordultak elõ Tatabánya körül (BOROS 1937, 
1954) a Csákány-dûlõ (Csákány-szõlõk), Síkvölgypuszta, Nagy-Irtás (Nagy-Tisztás) nevû területeken, ezek 
sajnos mára jelentõsen átalakultak. Az így létrejövõ általában kis vízhozamú, de egyenletes vízjárású patakok 
mentén jelenhetnek meg a sajátos vegetációtípust képviselõ bokorfüzesek, melyek cserje- és gyepszintjében 
számos értékes növény gyakori lehet. Bokorfüzes társulások eddig a sátorkõpusztai (Esztergom) és Csákány-
dûlõi (Tatabánya) bányákból ismertek, de leromlott állományaik kerültek elõ Síkvölgypuszta (Tatabánya) 
mellõl is.  

 

264. Ribes rubrum L.: Tatabánya: Csákány-dûlõ, 
Síkvölgypuszta, Nyergesújfalu: Kis-erdõ, 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya; a 
patakmenti bokorfüzesek egyik jellemzõ faja 

262. Ribes nigrum L.: Tatabánya: Csákány-dûlõ, 
szintén patak menti nyárasban, bokorfüzesben. 
Mindkét Ribes faj több állományban is felbukkan 
(a Ribes rubrum a bokorfüzesekben készített 
felvételek 38%-ában!), minden bizonnyal állatok 
által odakerülve. Mivel ez terjedésük természetes 
módja nem biztos, hogy feltétlenül másképpen 
kell értékelni ehhez hasonló újabb elõfordulásait, 
mint a régóta ismert állományokat (vö. FARKAS 

1999), hiszen úgyis csak megfelelõ termõhelyre 
kerülve képesek fennmaradni. 

596. Valeriana dioica L.: Esztergom: Sátorkõpusztai 
homokbánya, Tatabánya: Csákány-dûlõ, 
Síkvölgypuszta. Jellemzõen bokorfüzesekben, 
emellett Síkvölgypuszta mellett kiszáradó 
égeresben is. 

834. Lycopus europaeus L.:Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tatabánya: 
Csákány-dûlõ, Síkvölgypuszta (Hársas-völgy, 
Kacsás-tó, Dubnik-patak, Síkvölgyi tó, Nagy-
Tisztás, Újtelepi szeméttelep); Székesfehérvár: 
Sóstói homokbánya (BOTH � MONDOK 1989), 

Szentborbás: Gorica, Drávasztára, Vejti: Gáji-
dûlõ, Gátõrház, Barcs: Homokbánya. Az esetek 
nagy részében bokorfüzesek mellett, (idõsebb) 
lápréteken, tópartokon jelenik meg, amiért mégis 
itt került tárgyalásra, hogy bokorfüzesekben nagy 
konstanciával jelentkezik. 

8041. Athyrium filix-femina (L.) Roth: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tatabánya: 
Csákány-dûlõ, Síkvölgypuszta. Bokorfüzesekben, 
Salix cinerea, S. purpurea és Populus alba tövein 
a leggyakoribb páfrányfaj. 

8052. Dryopteris filix-mas (L.) Schott: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya, Tatabánya: 
Csákány-dûlõ, Síkvölgypuszta. Bokorfüzesekben 
ez a páfrány fordul elõ legkisebb számban, 
általában csak egy-egy tõ.  

8052. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs: 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya: 
bokorfüzesekben jellemzõ (kb. 50 tõ), Tatabánya: 
Csákány-dûlõ (10×), Síkvölgypuszta (Nagy-
Tisztás [10×]) a sátorkõpusztaihoz hasonló 
élõhelyeken.  

8053. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray: 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya, 
Tatabánya: Csákány-dûlõ, Síkvölgypuszta. 
Bokorfüzesekben, nedves talajú nyárasokban. 
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2.2. Láprétek, magaskórósok és egyéb társulások: 
 

Idõs láprétek, nedves rétek, magaskórósok szintén ritkán alakulnak ki homokbányákban, mivel elvétve 
hagyják magára a bányát évtizedekre (vagy a terület különféle hasznosításával próbálkoznak: szeméttelepek, 
horgásztavak, parkok kialakítása, beépítés; vagy esetleg a termelés újraindításával). Legjellemzõbbek a 
Sátorkõpusztai homokbánya régen felhagyott, patakok közelében található jó vízellátottságú területei.  

 

203. Sanguisorba officinalis L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (10×), nedves réten, 
nádasban. 

961. Utricularia vulgaris L.: Tatabánya: 
Síkvölgypuszta: Horgásztó, Kacsás-tó; 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya; 
Felsõszentmárton: Brogyance, Drávapalkonya: 
Palicka. 

1147. Hypericum tetrapterum Fr.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: nedves réteken, 
nádasok szegélyen, bokorfüzesekben, sehol sem 
nagy számban; Tatabánya: Csákány-dûlõ (10×), 
Síkvölgypuszta: Síkvölgyi-tó (10×), Nagy-Tisztás 
(10×); Zaláta: Háromfa (1 tõ). 

401. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.: 
Bicske: Homokbánya, Nyergesújfalu: Kis-erdõ, 
Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya, 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya, 
Mogyorósbánya: Öreg-hegy tövében levõ 
bányagödör. Tavasszal nedves, nyílt, kötöttebb 
talajú, bolygatott gyepekben. 

807. Stachys palustris L.: Tótújfalu, Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: nádasban 10×. 

881. Scrophularia umbrosa Dum.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (10×), Tatabánya: 
Csákány-dûlõ (10×), Síkvölgypuszta (10×). 
Patakmenti, tóparti nádasokban. 

1157. Pyrola rotundifolia L.: Tatabánya: Csákány-
dûlõ, Síkvölgypuszta (AMBRUS 1988), mindkét 
terület fehérnyár-erdeiben többfelé (1000×); 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya, sokféle 
élõhelyen: száraz nyárasokban, nedves réteken és 
patakmenti bokorfüzesekben (a Pilisben csak 
Pilisszentkereszt mellõl ismert). 

1391. Sonchus palustris L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (10×), Tatabánya: 
Csákány-dûlõ (10×), Síkvölgypuszta (10×). A 
Scrophularia umbrosa-hoz hasonló élõhelyeken. 

1588. Lysimachia vulgaris L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (több ponton 10×); 
Tatabánya: Csákány-dûlõ: a kis horgásztó 
közelében (10×), Síkvölgypuszta: Kacsás-tó (pár 
tõ), Nagy-tisztás; Tótújfalu, Zaláta: Háromfa, 
Vejti: Gáji-dûlõ, Vejti: Gátõrház. 

1673. Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) 
Hartm.: Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya, 
Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya, Tatabánya: 
Csákány-dûlõ, Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya, Tata: Sánc-hegyi homokbánya, 
Bicske: Homokbánya. Több helyen nagy 

számban, társulásalkotóként jelentkezik: jól 
végigkísérhetõ a sor a mérsékelten nedves Salix 
repens jellemezte gyeptõl (cserjéstõl) a Festuca 
vaginata dominálta gyepig a két faj 
dominanciaviszonyának változásán keresztül. A 
Salix repens jellemezte társulás homokbányákban 
található állományai nagyon hasonlóak a Duna-
Tisza közérõl HARGITAI Z. (1940) által leírt 
Festucetum vaginatae � Salicetosum 
rosmarinifoliae szubasszociációhoz, melyet 
BORHIDI (1999) Pseudolysimachio spicatae � 
Salicetum rosmarinifoliae /HARGITAI 1940/ 
BORHIDI 1996 néven önálló társulásként kezel. 
Szintén BORHIDI ugyanott a társulás elterjedését a 
Duna-Tisza köze, Tiszántúl, Duna-vidék 
flórajárásokra teszi, kiemelve a társulás erõs 
veszélyeztetettségét. A homokbányákból e 
társuláshoz hasonló állományok kerültek elõ 
Sátorkõpusztáról, Tokodaltáróról és 
fragmentumok Tatabányáról (Csákány-dûlõ), 
különösen kiemelkedik fajgazdagságával a 
tokodaltárói állomány: többek között itt fordul elõ 
a lentebb említésre kerülõ Dactylorhyza majalis 
és a Carex lepidocarpa is. A társulás státusának, a 
leírt Pseudolysimachio spicatae � Salicetum 
rosmarinifoliae /HARGITAI 1940/ BORHIDI 1996 �
val való azonosságának vagy különbözõségének 
tisztázása a készített cönológiai felvételek 
elemzésével dönthetõ majd el. 

1810. Cephalanthera rubra (L.) Rich.: Tatabánya: 
Csákány-dûlõ: egy telepített fenyvesekkel 
körülvett völgyben (a lombokoronaszintet itt 
fõként Populus alba alkotja, de számos más fa és 
cserje is elõfordul, pl. Tilia cordata, Robinia 
pseudacacia, Populus tremula, Ulmus minor stb.), 
közel 100 tõ. A Sátorkõpusztai homokbányából 
RUPPRECHT-TÓTH (1991) közölte (1 tõ), innen 
azonban nem került újra elõ. 

1829. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: nedves réteken több 
ponton (50-100 tõ). 

1836. Orchis morio L.: Annak ellenére, hogy egyik 
leggyakoribb orchideánknak tartják, 
homokbányákban való felbukkanása nem 
jellemzõ, csak néhány esetrõl van tudomásunk: 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya (egyetlen tõ 
nyílt homoki gyepben), innen korábban nem volt 
ismert; Tótújfalu (néhány tõ). 

1856. Scirpus sylvaticus L.: Tatabánya: Csákány-
dûlõ (10×, nyílt, nedves gyepben), 
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Síkvölgypuszta: Nagy-tisztás (10×), Dubnik-patak 
(10×); Vejti: Gáji dûlõ (tóparton néhány m2). 

1887. Cyperus flavescens (L.) Rchb.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: gyalogút mentén 
taposott iszaptársulásban szép számmal, 
Szentborbás: Gorica, Drávasztára: Vájás-tó, Vejti: 
Gáji-dûlõ. 

8007. Equisetum telmateia Ehrh.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: nádas szegélyén 
(100×), Tatabánya: Síkvölgypuszta: Dubnik-patak 
(10×), Kacsás-tó (10×); az itteni bányagödrökbõl 
(Tatabánya: Nagy-Irtás) BOROS (1939) jelezte 

tömeges elõfordulását.  
8012. Equisetum hyemale L.: Esztergom: 

Sátorkõpusztai homokbánya: nedves fehérnyár-
erdõben magaskórós növényzetben (Eupatorium 
cannabinum, Angelica sylvestris, Solidago 
canadensis stb.); Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya: egyetlen erdõfoltban találtam 
néhány egyedét, innen VÖRÖSS (1988) és BOTH � 

MONDOK (1989) is közölték; Felsõszentmárton: 
Brogyance: néhány mélyedésben, viszonylag kis 
területen. 

 

2.3. Ritkább lápréti fajok: 
 

Az alábbi fajok fõként olyan nedves, nyílt helyeken fordulnak elõ, mint a cikk elsõ részében tárgyalt 
Epipactis palustris, Dactylorhyza incarnata, Orchis militaris, Blackstonia acuminata, Carex oederi, de míg 
azok nagy gyakorisággal és nagy egyedszámban, addig az itt tárgyalandók általában kis egyedszámban 
fordulnak elõ és csak néhány helyrõl ismertek. 

 

259. Parnassia palustris L.: Tatabánya: Csákány-
dûlõ (több ponton, összesen kb. 700 virágzó tõ). 
Innen már BOROS (1937) is ismertette, �Csákány-
szõlõk� megnevezéssel, majd AMBRUS (1988). 
Figyelemre méltó, hogy a faj több mint 60 év 
után, a közben történt jelentõs változások 
(jelentõs karsztvízszint-csökkenés!) ellenére is 
fennmaradt (újra megjelent?) a területen. A 
székesfehérvári homokbányában 1988-ban került 
elõ néhány töve (BOTH � MONDOK 1989), ezt az 
adatát nem sikerült megerõsítenem. 

336. Lotus glaber Mill: Esztergom: Sátorkõpusztai 
homokbánya, Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya, 
Tatabánya: Csákány-bûlõ (BOROS 1937), 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya. Minden 
helyen nyílt lápréteken. 

1340. Thrincia nudicaulis (L.) Dostál: 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya. 

1686. Triglochin palustre L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya (alig néhány tõ) 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya (szobányi 
területen 100×), Tatabánya: Csákány-dûlõ (nádas 
egy pontján néhány tõ), Tokod: a halastó alatt 
10×, Balatonboglár: Bugaszeg (100×). A 
legnedvesebb lápréteken, ahol nyár közepén is 
igen nedves a talaj, de tavasszal sem borítja 
néhány cm-nél magasabb víz. A faj egyes 
bányákban történõ megjelenését nem lehet azonos 
módon értékelni: míg Székesfehérváron és 
Balatonbogláron a bánya közvetlen 
szomszédságában levõ enyhén szikes réteken is 
megtaláható, addig a többi bánya közelében nem 

ismert, sõt tokodi elõfordulása a Gerecse flórájára 
új adatot jelent. 

1878. Eriophorum latifolium Hoppe: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: A bánya több 
pontján láprét-jellegû állományokban (100×), 
innen már BAUER (1999) is közölte. A 
székesfehérvári homokbányából VÖRÖSS (1988) 
közölte, aki 1986. tavaszán találta tucatnyi tövét, 
utóbb sem BOTH � MONDOK (1989), sem magam 
nem találtuk újra. 

1879. Eriophorum angustifolium Honckeny: 
Tatabánya: Csákány-dûlõ (10×), Síkvölgypuszta 
(10×). Zárt, üde lápréteken. 

1888. Schoenus nigricans L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: 1997-ben találtam 
egyetlen tövét, 2000-ben nem került elõ újra. 
Székesfehérvár: Sóstói homokbánya, innen már 
VÖRÖSS (1986, 1988) és BOTH � MONDOK is 
közlik. A bányában igen erõs állománya él, az 
utóbbi idõben sokfelé egyértelmû dominánssá 
válása észlelhetõ (vö. SZILI 1998), nagy területen 
találhatók közel homogén állományai. 
Balatonboglár: Bugaszeg: a bánya nagy területén 
jellemzõ. 

2034,02. Molinia coerulea Mönch subsp. hungarica 
Milkovits: Esztergom: Sátorkõpusztai 
homokbánya: réteken többfelé, de nem gyakori, 
Tatabánya: Csákány-dûlõ: Salix repens-es 
gyepben egyetlen tõ, Székesfehérvár: Sóstói 
homokbánya (igen gyakori), Vejti: Gáji-dûlõ (1 
tõ), Balatonboglár: Bugaszeg (többfelé).
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3. Homokbányákban nem jellemzõ fajok 
 

Az alábbiakban olyan fajokat tárgyalnék, melyek homokbányában történõ elõfordulására akad ugyan 
példa, de mivel ez igen ritka, számos feltétel együttes teljesülése esetén lehetne esetleg számolni újabb 
megjelenésükkel, nem tekinthetõk a homokbányák jellemzõ növényeinek. Gyakran e fajok nem tipikus 
élõhelyen jelennek meg (pl. gyomtársulások, bányába telepített erdei fenyves), más esetekben viszont az 
egyes, homokbányákban jól ismert társulások ritka színezõelemeiként szerepelnek (pl. Epipactis sp., Ophrys 
sphecodes, Sphagnum fimbriatum stb., ld. alább). E növények tehát nem mint fajok, hanem mint csoport 
(�átmeneti megtelepedõk, ritka jövevények�) jellemzõek homokbányákban. 

 

3.1. Homokbányákban ritkán, esetleg átmenetileg megjelenõ fajok 
 

Természetesen a bányászat során visszamaradt csupasz homokfelszín benépesülésében a törvényszerû 
ismétlõdések és a környezõ vegetáció hatása mellett bizonyos fokig a �véletlennek� is szerepe van. Értendõ 
ezalatt, hogy egyes fajok a sokszor valószínûtlenül nagynak tûnõ távolság vagy egyéb akadályok ellenére is 
megjelenhetnek egyes élõhelyeken, ám ennek esélye oly csekély, hogy megismétlõdésére alig lehet számítani 
(ugyanakkor kizárni sem lehet). Éppen ezért, mivel a környezõ vegetáció zárt erdei, gyepjei kevéssé 
kedveznek a pionír fajok megtelepedésének a bányákban megjelenõ fajok között sok esetben vannak olyanok, 
melyek akár egy-egy flórajárásra is új adatot jelenthetnek.  Gyakran fordul elõ, hogy egy faj jelenléte csak 
rövid ideig tart, megtelepedése után néhány évvel nem kerül elõ újból. További jellemzõjük, hogy 
homokbányákból elõkerült populációik mindig kis méretûek.  

 

215. Saxifraga tridactylites L.: Drávasztára: Vájás-
tó 

426. Epilobium dodonaei (Vill.) Holub: 1999-ben 
találtam a Székesfehérvári homokbánya egyetlen 
pontján néhány tövét. E növényt eddig 
kõbányákból, ill. azok meddõhányóiról közölték 
(pl. MOLNÁR et al. 2000, MATUS � BARINA 1998), 
homokbányában történõ felbukkanásáról ezideig 
nem számoltak be. Feltehetõen ez a megtelepedés 
is csak átmeneti: 2000-ben már nem került elõ 
újra és a bánya viszonylagos ismertsége ellenére 
korábban sem észlelték. Érdemes megemlíteni, 
hogy 1999-ben a csapadékos idõjárás 
következtében a bánya átlagos vízszintje jóval 
meghaladta a korábbi évekét, és a 2000-es évét 
(míg 1999. augusztusában a bánya közel negyedét 
(!) víz borította, addig 2000. augusztusára (a 
korábbi évekhez hasonlóan) alig maradt néhány 
kis nyílt vízfelület. 

444. Cotinus coggygria Scop.: Székesfehérvár: 
sóstói homokbánya. A bányától ÉK-re nagy 
területen számos díszfa található ültetve, kicsit 
távolabb van egy faiskola is. Feltehetõen ennek és 
jó terjedõképességének köszönhetõ a bányában 
eredeti termõhelyétõl erõsen eltérõ körülmények 
közötti megjelenése: tóparti nedves homokon 
található egyetlen kistermetû példánya. 

518. Oenanthe aquatica (L.) Poir.: Vejti: Gáji-dûlõ. 
Tóparton 10×.  

601. Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.: 
Tokodaltáró: Gete-alji homokbánya: 1998-ban 3-
tõ, késõbb nem találtam, feltehetõen csak átmeneti 
megtelepedés. 

884.5. Lindernia dubia (L.) Pennel.: Zaláta: 
Háromfa, a bánya egy kicsi (1m2-es), sekély 
mélyedésében néhány tõ (det. MOLNÁR V. A., ld. 

MOLNÁR � PFEIFFER � RISTOW 2000). 
888. Veronica scardiaca Gris: 1998-ban került elõ a 

Tokodaltárói homokbányából néhány tõ egy 
kiszáradó tó fenekén. Érdekes, hogy legközelebb 
Bajnán egy külszíni fejtésû szénbánya gödrében 
találtam (Hantospusztai bánya). 

963. Utricularia sp.: Tatabánya-Síkvölgypuszta: 
Kacsás-tó: a tó egy kis öblének partközeli részérõl 
kerültek elõ nyár elején kb. 10m2-en, nem virágzó 
növények, nyár végére a vízszint csökkenésével 
szárazra kerültek, virágot nem hoztak. A 
begyûjtött példányok a MTM Növénytárában 
található Utriculariákkal összehasonlítva 
leginkább az U. australis-sal mutattak 
hasonlóságot, de pontos meghatározásra virágos 
állapotban lenne lehetõség.  

1155. Moneses uniflora (L.) A. Gray: Tatabánya: 
Csákány-dûlõ. A horgásztó partján telepített 
erdeifenyvesben néhány ponton egymás 
közelében, a tóparti nádas, láprét szegélyére is 
lehúzódik. Korábban a Vértesbõl nem közölték (a 
BOROS [1954] által ismertetett, mára tönkretett 
Petrecseri-fenyvesbõl szintén nincs adata). A 
irodalom szerint ma biztos adatai az Õrségbõl, a 
Bükkbõl, az Aggteleki karsztról és a Zemplénbõl 
vannak (FARKAS 1999). A Vértes flórájára új. 

1161. Monotropa hypopytys L.: Tatabánya: 
Csákány-dûlõ: a Moneses uniflora-val azonos 
élõhelyen (10×). 

1228. Iva xanthiifolia Nutt.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: a bánya szélén 
ruderális gyomtársulásban 3 tõ. A közelben 
Esztergom mellõl a 11-es út melletti halastó 
szomszédságából és Tát után, a 10-es út szélérõl 
ismertek kisebb állományai. 

1529. Chenopodium aristatum L.: Esztergom: 
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Sátorkõpusztai homokbánya: az épp csak a nyár 
folyamán tönkretett Salix repens-es helyén 
találtam 2000. õszén egyetlen tövét. E terjedõben 
levõ gyomnövényünk itteni megjelenését talán a 
munkagépekkel történõ behurcolásnak 
köszönheti, mivel környékbeli elõfordulását eddig 
nem jelezték. 

1585. Samolus valerandi L.: Esztergom: 
Sátorlõpusztai homokbánya: bokorfüzesen 
(néhány tõ, 2 virágzó), a közelben csak a 
Kolozson-túli dûlõ láprétjérõl ismert kicsiny és 
veszélyeztetett állománya (szintén ismert a 
Kisalföld peremén Tata mellõl: MATUS-JENEY-
BARINA 1998), így a bányában való 
megtelepedése a faj védelmének kulcspontja lehet. 

1725. Allium angulosum L.: Székesfehérvár: sóstói 
homokbánya: egyetlen tõ némiképp furcsa 
termõhelyen, zárt homoki gyepben! 

1792. Juncus tenuis Willd.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: gyalogút menti 
taposott iszaptársulásban Cyperus flavescens-szel. 

1817.99. Epipactis sp.: 2000. augusztusában került 
elõ a székesfehérvári homokbányából egy 
feltehetõen öntermékenyítõ nõszõfûfaj 3 termést 
érlelõ példánya szárazabb fehérnyár-erdõbõl. 
Pontosabb faji azonosítására virágzó állapotban 
nyílik lehetõség. 

1849. Dactylorhyza majalis (Rchb.) Hunt et 
Summerhayes: Tokodaltáró: Gete-alji 
homokbánya (11 virágzó példány): idõsebb, 
fajgazdag Salix repens-es réten. A Gerecse 
flórájára új. 

1839. Orchis tridentata Scop.: Tótújfalu, Solidago 
canadensis dominálta réten 1999-ben és 2000-ben 
is egyetlen (ugyanaz) virágzó tõ. A Dráva-sík 
flórájára új, legközelebb a Villányi-hegységbõl 

ismert. 
1908. Carex ovalis Good.: Szentborbás: Gorica (1 

tõ) 
1943. Carex lepidocarpa Tausch: Tokodaltáró: 

homokánya: kis területen, nádas szegélyén és 
Salix repens-szel jellemezhetõ társulásban (ld. 
fentebb) (10×). BOTH � MONDOK (1989) közölte a 
székesfehérvári homokbányából a Carex flava-t, 
itteni elõfordulását azonban nem sikerült 
megerõsítenünk, közlésük feltehetõen a Carex 
oederi-re vonatkozik (vö. VÖRÖSS 1988). 

1946. Carex secalina Wahlbg.: 1998-ban került elõ 
a Tokodaltárói homokbányából néhány igen 
aprócska példány, a korábban már említett ma 
terepjárók által összetúrt, akkor még háborítatlan 
területrõl. Feltehetõen az erõs bolygatás 
következményeként újabban nem találni. 

2029. Sesleria caerulea (L.) Ard.: Székesfehérvár: 
Sóstói homokbánya, alig néhány m2-en, de sûrûn, 
innen már BOTH � MONDOK (1989) is közölték. 

2119,99. Panicum capillare L.: Felsõszentmárton, 
Esztergom: Sátorkõpusztai homokbánya (10×), 
Tokodaltáró: Homokbánya: a 2000. tavaszán 
erõsen bolygatott területen (terepjárók), itt a 
korábbi években nem észleltem (10×).  

8039. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 
Newman: Tatabánya: Csákány-dûlõ: a vízmû 
közelében homokgödörben levõ kõtörmelék-
kupacokon (100×). Korábban a Vértesbõl nem 
volt ismert. 

Sphagnum fimbriatum: Esztergom: Sátorkõpusztai 
homokbánya (kb. 3m2-es folton). Korábban a Pilis 
keleti részébõl voltak ismertek Sphagnum-
elõfordulások (Boros 1945, 1946, 1953), ezek 
azonban más tõzegmohafajra vonatkoztak és 
újabban nem kerültek megerõsítésre. 

 

3.2. A környezõ vegetációból ritkán betelepülõ fajok, gyomok 
 

A következõ fajok a legtöbb esetben nem jelentenek újat egy-egy terület (pl. flórajárás) flórájára, 
érdekességük inkább abban rejlik, hogy homokbányákban, gyakran az eredetitõl teljesen különbözõ 
termõhelyen is elõfordulnak (pl. mészkõsziklagyepbõl, bokorerdõkbõl stb. származók). E fajok egy része egy-
egy terület (pl. Drávasík) bányáiban akár jellemzõ is lehet, mások viszont egyáltalán nem tekinthetõk 
homokbányákban jellemzõnek, megjelenésük pusztán a bánya körüli erõs populációk hatásának tekinthetõ. 

 

217. Rosa gallica L.: Várpalota: Cseri-domb alatti 
homokbánya.  

352. Oxytropis pilosa (L.) D.C. subsp. hungarica 
(Borb.) Soó: Tokodaltáró: Homokbánya (MATUS � 

BARINA 1998). 
531. Peucedanum verticillare (L.) Koch: Tótújfalu 

(10×), a bánya körüli ártéri ligeterdõben is. 
586. Adoxa moschatellina L.: Tatabánya: 

Síkvölgypuszta: Dubnik-patak. Egyetlen tõ, a 
környezõ erdõkbõl behúzódva. 

608. Scabiosa canescens W. et K.: Tótújfalu (2 tõ), 
a Dráva-síkról eddig nem volt ismert, 
legközelebbi elõfordulása Darány mellett.. 

632. Linum tenuifolium L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: A bánya északi 
végében a szeméttelep közelében két ponton is 
(10×). Mind a közeli Tábla- és Strázsa-hegyen, 
mind a Sátorkõpusztai gyepekben többfelé 
megtalálható, a bányában való felbukkanásának 
érdekessége, hogy a minden bizonnyal 
propagulumforrásként szereplõ szomszédos 
területektõl eltérõ társulásban jelenik meg: a 
korábban említett Salix repens dominálta gyep 
degradált (szárazodó) állományában és annak 
homokpuszta felé való átmenetében. 
Nyergesújfalu: Kis-erdõ: a szomszédos 
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dombokról lehúzódva. Balatonboglár: Bugaszeg: 
Schoenus nigricans foltok közötti csupasz 
foltokon (10×), FARKAS (1999) könyvében nem 
szerepel Külsõ-Somogyi adata, legközelebb a 
Balaton-felvidékrõl jelzi! 

788. Phlomis tuberosa L.: Várpalota: Cseri-domb 
alatti homokbánya. 

884. Lindernia procumbens (Krock.) Borb.: 
Drávasztára: Monyoró-erdõ alatti gödrök iszapos 
részeiben pár. 

967. Plantago maritima L.: Székesfehérvár: sóstói 
homokbánya (a bánya több pontján: 10×) . 

1329. Cirsium oleraceum (L.) Scop.: Tatabánya: 
Csákány-dûlõ (alig néhány tõ), Síkvölgypuszta 
(10×, virágoznak is). A Vértes nyugati, 
északnyugati lábának égerligeteiben gyakori faj 
homokbányában való megjelenésérõl ezideig nem 
volt tudomásunk. 

1360. Hypochoeris maculata L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: a bánya északi 
végében egyetlen tõ, minden bizonnyal a 
szomszédos Tábla-hegy lejtõjérõl leereszkedve. 

1466. Dianthus collinus W. et K.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: a szeméttelep 
közelében (10×), ismert a Kis-Strázsa-hegy 
tövébõl, a Nagy-Strázsa-hegy északi lejtõirõl, 
valamint a Pilis és a Visegrádi-hg. számos 
pontjáról. A környékbeli erõs populáció hatásának 
lehet köszönhetõ a bányában való megjelenése. 

1713. Anthericum ramosum L.: Esztergom: 
Sátorkõpusztai homokbánya: a Hypochoeris 
maculata-hoz hasonlóan valószínûleg a Tábla-
hegyrõl származik egyetlen töve. 

1832. Ophrys sphecodes Mill.: A székesfehérvári 
homokbányából korábban is ismert volt 
(SEREGÉLYES ex verb.). 2000-ben a bánya újabb 
pontjáról is elõkerült egy virágzó töve, ekkor az 
ismert helyen levõ egyedek nem �jöttek elõ�. 

1882. Chlorocyperus glomeratus Palla: Zaláta: 
Háromfa: kicsiny mélyedésben néhány tõ, a 
Lindernia dubia-val. 

1897. Carex paniculata L.: Tatabánya: Csákány-
dûlõ (több ponton hatalmas zsombékok), 
Síkvölgypuszta (néhány). 

1947. Carex pseudocyperus L.: Tatabánya: Csákány-
dûlõ: a nagy horgásztó nyugati partján levõ 
nádasban, gyékényesben (Typha laxmanni-
foltokban is) nem ritka (100×); Síkvölgypuszta: 
Kacsás-tó (10×), Síkvölgyi-tó (100-200 tõ), Nagy-
tisztás (néhány tõ). Figyelemre méltó, hogy míg 
SCHRÓTH (1970) tatai Fényes-forrásokról 
származó adatát nem sikerült megerõsítenünk 
(MATUS-JENEY-BARINA 1998), addig itt igen erõs 
állománya került elõ több szubpopulációval. 

2133. Sorghum halepense (L.) Pers.: Drávasztára: 
Vájás-tó. Sajnálatos, de nem meglepõ a Dél-
Dunántúlon mára gyakori faj homokbányában 
való megjelenése, még ha csak mutatóba is.  

8057. Salvinia natans (L.) All.: Vejti: Gátõrház: 
sekély tóban tömeges (1999-ben és 2000-ben is).

 

Összegzés 
 

Jelen közleményben a homokbányákban gyûjtött florisztikai adataim közül az érdekesebbnek ítélteket 
veszem sorra. Nagy részük országosan sem gyakori, közülük több elõfordulás pedig új adatot jelent egy-egy 
terület flórájára. Külön foglalkoztam egy igen érdekes növénytársulással, a bokorfüzessel, melynek jellemzõ 
fajai és azok gyakoriságára történõ becslések szintén megtalálhatók. A társulás pontos meghatározására a 
késõbbiekben várható. Szintén késõbb történik a részben érintett Salix repens dominálta társulás helyzetének 
pontos tisztázása. Az ismertetett fajok fenti kategóriákba sorolása (tehát, hogy jellemzõ, nem jellemzõ 
homokbányákra, környezõ vegetáció hatására jelent meg stb.) természetesen nem jelenti, hogy ne lehetne 
azokat más módon csoportosítani, e tagolás inkább csak a könnyebb érthetõséget próbálja segíteni. Több 
helyen is (mint a Carex pseudocyperus, vagy a Scirpus sylvaticus esetén) nehéz eldönteni az egyes fajok 
hovatartozását, sõt egyesek más-más területen más módon viselkednek (pl. a Triglochin palustre 
Balatonbogláron és Székesfehérváron a környezõ vegetáció hatására, Míg a tokodi halastónál, Tatabányán és 
a sátorkõpusztai homokbányában ritka betelepülõként értékelendõ, hasonló a helyzet a Linum tenuifolium-
mal). 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretnék köszönetet mondani Kalapos Tibornak sokrétû segítségéért, Molnár V. Attilának a Lindernia 
dubia meghatározásáért, Pifkó Dánielnek a bányák felkutatásában nyújtott segítségéért, valamint Seregélyes 
Tibornak az egyes fajok elõfordulásaihoz tett kiegészítéseikért. 

 



BARINA Z.: Felhagyott homokbányák florisztikai vizsgálata II. 165 

Summary 
Floristic investigation of Hungarian abandoned sand-pits II. 

Z. BARINA 
 

Rare species occuring in abandoned sand-pits are listed in this paper. In the shallow sand-pits there are 
only dry sandy soil, so the species of it came from the surrounding sandy grasslands, but they are important to 
the preservation of species like Festuca vaginata, Corispermum nitidum, Polygonum arenarium etc. The 
deeper sand-pits, with wet parts are quite different from the original vegetation. In the moist parts of some 
sand-pits appears an interesting assotiation, similar to the Pseudolysimachio spicatae � Salicetum 
rosmarinifoliae, which is an endangered assotiation in Hungary. Another strange association dominated by 
shrubby willows (Salix purpurea and S. cinerea) restricted along the brooks in large sand-pits near Esztergom 
and Tatabánya. Further rare species characteristic of meadows or forests are shown. Some of theese had been 
unknown in the natural vegetation of certain areas, e. g. Dactylorhyza majalis occur in the Gerecse mts only 
in a sand-pit, Sphagnum fimbriatum in the Pilis mts or Orchis tridentata in the flood-basin of River Dráva be 
found only in an other sand-pit.  
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