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Bevezetés 
 

Növénytani szempontból Vas megye az ország egyik legjobban kutatott területe. Sárvár környékét is 
számos botanikus felkereste. A múlt század végén Borbás Vince, késõbb Gáyer Gyula és Pauer Arnold, majd 
az 50-es évektõl egészen napjainkig Jeanplong József végzett itt kutatásokat. Tevékenységük 
eredményeképpen számos florisztikai adat vált ismertté a területrõl. Ezeket az ismerteket szintetizálva Kovács 
J. Attila dolgozta fel Vas megye növénytársulásait (KOVÁCS 1994, 1995), valamint a rendelkezésre álló 
adatokból értékelte Vas megye flórájának kritikai vonatkozásait (KOVÁCS � TAKÁCS 1997). Utóbbi munkából 
kitûnt, hogy Vas megyében több korábban gyakori növény állománya erõsen megfogyatkozott, illetve számos 
növény elõfordulása csak régi adatokból ismert. Dolgozatomban fõleg ezeknek a taxonoknak az aktuális 
elõfordulásait dolgoztam fel, ezen túl kitérek a területrõl eddig még nem jelzett fajok ismertetésére is. 
 

A vizsgált terület természetföldrajzi jellemzése 
 

Sárvár Vas-megye észak-keleti részén a Rába-folyó bal partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre, a 
Kemeneshát, a Rába-völgy és a Rábai teraszos sík találkozásánál található (MAROSI � SOMOGYI 1990). A 
város nagyobb része a Rába-sík területén mintegy 155 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A 
Rába jobb partján meredek parttal emelkedik a Kemeneshát vonulata. Északi irányban a Kemeneshát a 
Kisalföld felé fokozatosan lealacsonyodó Csernek nevezett tájegységnek adja át a helyét. Ettõl keletre a 
Kemenesalja helyezkedik el. A Kemenesalja síkjából emelkednek ki a környék bazalt tanuhegyei (Hercseg-
hegy, Külsõ-hegy, Belsõ-hegy, Pet-hegy, Nemes-hegy, Ság-hegy). A terület vízfolyásokban meglehetõsen 
gazdag. A már említett Rába-folyón és Gyöngyös-patakon kívül feltétlen említésre érdemes a Csörnöc, 
amelyet vidékünkön Herpenyõnek is neveznek. A tanuhegyek közötti síkságon, a Kemenesalján a Lánka-
patak és a Cinca-patak rendelkezik még jelentõsebb vízhozammal. A talajképzõ tényezõk (pl. alapkõzet, 
klíma, növénytakaró) különbözõsége több talajtípus (öntéstalajok, barna erdõtalajok, fekete nyiroktalaj) 
kialakulását tette lehetõvé a területen. 

Sárvár és környéke növényföldrajzi szempontból három flóravidék találkozásánál fekszik. Nyugatról a 
Nyugat-Dunántúli flóravidék Castriferreicum flórajárása, délrõl a Dél-Dunántúl Saladiense flórajárása, 
északról az Eupannonicum Arrabonicum flórajárásának területe határolja. A Sitke és Gérce melletti bazalt 
tanuhegyek flórájuk alapján a Bakonyicum Vesprimense flórajáráshoz sorolhatók (JEANPLONG 1956, 1972a). 
Sajnos az eredeti növénytakaró mára az emberi tevékenység következtében jelentõsen megváltozott. A 
természetes illetve természetközeli növénytársulások csak a mûvelésre alkalmatlan területeken (láprétek, 
árterületek, sziklagyepek) maradhattak fenn. Néhány ritka növény pedig másodlagos élõhelyeken (árokpartok, 
útszélek, telepített erdõk) talált menedéket.  
 

Anyag és módszer 
 

Az általam vizsgált terület határát Rábasömjén, Sitke, Gérce, Káld, Bejcgyertyános és Ikervár községek 
képezik. 1998 óta végzett területbejárásaim során több közlésre érdemes növény elõfordulásával találkoztam. 
Munkám során a területre vonatkozó irodalmi adatokat is feldolgoztam. A földrajzi elnevezések tekintetében 
a Magyar Természetbarát Szövetség által kiadott Kemeneshát turistatérképet valamint BALOG  VÉGH (1982) 
munkáját vettem alapul. A földrajzi helyek ismertetésén túl az alábbiak szerint jelzem azok növényföldrajzi 
besorolását is: Castriferreicum � Castr., Vesprimense � Vesp., Arrabonicum � Arrab. 

Amelyik növény esetében herbáriumi anyagot is gyûjtöttem, és azt gyûjteményben helyeztem el, azt az 
adott fajnál külön jelzem. (HSM � Savaria Múzeum Herbáriuma, HBDF � Berzsenyi Dániel Fõiskola 
Herbáriuma). A fajok felsorolása betûrendben történik.  
 

Enumeráció 
 

Adonis vernalis L.: A sitkei Hercseg-hegyen a 
csúcsot jelzõ magassági ponttól nem messze száraz 
gyepben 1999 tavaszán kettõ, 2000 tavaszán négy 

virágzó tõ (Vesp.). A területrõl csak régi 
elõfordulási adattal rendelkezõ növénynek (BORBÁS 
1887, GÁYER 1925) Vas megyében ezidáig csak 
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egy biztos termõhelye volt ismert Kemenesmagasi 
(Arrab.) határában (KOVÁCS � TAKÁCS 1997). 
2000-ben Kenyeri (Arrab.) mellett NÉMETH Csaba 
bukkant többezres állományára, és idõközben 
Mesterháza (Castr.�Arrab.) mellett is elõkerült egy 
kisebb populációja (MESTERHÁZY A. ex verb.).  

Allium carinatum L.: Sárvár-Hegyközséget elhagyó 
84-es fõút Sitkei elágazásánál az út menti árokban 
(Castr.). Az út szélét rendszeresen kaszálják. 

Allium montanum F.W. Schm.: A sitkei Hercseg-
hegyen kis egyedszámban (Vesp.). (HSM) 

Aphanes arvensis L.: Sitke mellett 2000 tavaszán 
szántatlan kukorica tarlón néhány tõ. (Castr.) 
(HBDF) 

Asplenium adiantum-nigrum L.: A sitkei Hercseg-
hegy bazaltkibúvásán mintegy tíz erõs tõ (Vespr.). 
A Nyugat-Dunántúlon eddig csak a Vas-hegyen 
(KIRÁLY et al. 1999), a Kõszegi-hegységben 
(KIRÁLY 1996) és a Fertõmelléki-dombsorról 
(KIRÁLY G. � KIRÁLY A. 1998a) volt ismert 
elõfordulása. (HSM) 

Carex appropinquata Shum.: Sitke melletti lápréten 
több m2-en állományalkotó (Castr.). (HSM) 

Carex davalliana Sm.: Sitke határában elterülõ 
lápréten még nem ritka (Castr.). Az elõzõ sásfajjal 
együtt a Sitke melletti termõhely természetvédelmi 
értékét emeli. (HSM) 

Carex disticha Huds.: Sitke melletti lápréten 
elszórtan fordul elõ (Castr.). (HSM) 

Carex pseudocyperus L.: KIRÁLY G. � KIRÁLY A. 
(1998b) szerint ritkasága és élõhely-indikációs 
szerepe miatt országos védelmet érdemelne. Sárvár 
környékén több helyen is elõfordul. A sárvári 
Csónakázó-tó partján, Sárvárnál a Rába 
holtágában, Nyõgér alatt a Herpenyõ holtágában 
még nem ritka (Castr.). 

Carlina acaulis L.: A Gérce melletti Pet-hegyen 
száraz gyepben kis egyedszámban (Vespr.). A 
lelõhelyet JEANPLONG (1991) fedezte fel. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: A Gércétõl 
Szemenyéig a Kemenesháton elterülõ Farkas-
erdõben több szórványos elõfordulásával 
találkoztam (Castr.). 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó: Sitke határában a 
Cinca-patak melletti lápréten nem ritka (Castr.). A 
korábban gyakoribb elõfordulású növénynek 
(BORBÁS 1887, SOÓ 1934) jelenleg ez az egyetlen 
ismert állománya a Castriferreicum területén. A 
közelben KESZEI (1999) az Iváni disznólegelõn az 
Arrabonicum határán találta. 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh.: 
Sitke határában a Cinca-patak melletti lápréten 
néhány tõ (Castr.). Az elõzõ fajnál jóval ritkább. Az 
Õrségben és a Kõszeg-hegyalján gyakori fajnak a 
Kemenesalján eddig nem volt ismert az 
elõfordulása. A közelben JEANPLONG (1983) 

Szeleste melletti lápréten találta. 
Dianthus deltoides L.:  A Farkas-erdõben erdei 
utakon. Sitke határában a Kurcon-majortól nem 
messze száraz cseres-tölgyes szélén (Castr.). 
JEANPLONG (1972) adatának megerõsítése. BORBÁS 
(1887) Káld helymegjelöléssel jelzi, ami 
feltehetõen szintén a Farkas-erdõre vonatkozik. 
(HSM) 

Dianthus superbus L.: Sitke határában a Külsõ-hegy 
lábánál elterülõ lápréten kis egyedszámban (Castr.). 
Vas-megyében eddig csak az Ablánc-völgyében 
(KOVÁCS � TAKÁCS 1997), a Répce mentén (KESZEI 
1997) és az Õrségben (KOVÁCS 1999) volt ismert 
az elõfordulása. (HSM) 

Dictamnus albus L.: A sitkei Hercseg-hegyen a 
pannóniai erdõs-sztyeppflóra tagja (Vesp.). Vas 
megyében ritka. Ezen kívül csak a Ság-hegyrõl, 
Kissomlyóról és Bozsokról ismert (KOVÁCS � 

TAKÁCS 1997). 
Dryopteris assimilis S. Walker: A Sitkei-erdõ 

telepített erdei fenyvesében (Castr.). Az állomány 
nagysága nem ismert. (HBDF) 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs: A Sitkei-
erdõ és a Farkas-erdõ telepített erdei fenyveseiben 
nem ritka (Castr.). A vizsgált területen KIRÁLY G. 
(ex litt.) a sárvári Városi-erdõben, névtelen patak 
égerlábain és Bejcgyertyánostól D-re, a Farkas-
erdõben telepített simafenyõ állományban D. 
dilatatával együtt találta. JEANPLONG (1991) 
Sótony égeresébõl és Káld határában cseres-
tölgyesbõl jelzi. 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray: A Sitkei-erdõ 
telepített erdei fenyvesében (Castr.). Az elõzõ 
fajnál jóval ritkább. 

Epipactis helleborine (L.) Cr.: A sárvári Csónakázó-
tó melletti parkerdõben. Bejcgyertyános határában 
a Farkas-erdõn erdei út mellett (Castr.).  

Epipactis palustris (L.) Cr.: Sitke határában a Cinca-
patak melletti lápréten 1999-ben és 2000-ben közel 
50 virágzó tõ (Castr.). 

Equisetum hyemale L.: A Herpenyõ-patak homokos 
partján a régi sárvári lõtértõl nem messze erõteljes 
állomány (Castr.). A közelben Celldömölkön (SOÓ 
1964), a Bakonyalján (LÁJER 1998) és az Õrségben 
(KOVÁCS 1999) ismert az elõfordulása. 

Equisetum sylvaticum L.: A Farkas-erdõ Újkúti 
elágazásánál útmenti árok szélén kis egyedszámban 
(Castr.). (HSM) 

Eriophorum angustifolium Honckeny: Sitke 
határában a Cinca-patak melletti lápréten több 
négyzetméteres folton állományalkotó (Castr.). 
Állományát vízelvezetõ árok építése veszélyezteti. 
(HSM) 

Fritillaria meleagris L.: Sótony és Ikervár között a 
Herpenyõ-patak árterén többezres állomány 
(Castr.). A területen a ritka, fehér színû változata (l. 
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alba) is megtalálható. Korábbi irodalmakban jelzett 
(HORVÁTH � JEANPLONG 1962), védett termõhelyét 
idõközben felszántották (MARKOVICS T. ex verb., 
MIHÁLY 1996). Az állomány fennmaradása 
érdekében kívánatos lenne a terület védelem alá 
vonása. 

Hepatica nobilis Mill.: A sárvári Bajti-erdõ 
gyertyános-tölgyesében kis egyedszámban találtuk 
MESTERHÁZY Attilával (Castr.). A térségbõl csak 
régi adatai ismertek (HORVÁTH � JEANPLONG 1962, 
JEANPLONG 1972).(HSM) 

Hottonia palustris L.: 2000 áprilisában Nyõgér 
mellett a Herpenyõ holtágában találtuk több m2-es 
állományát MESTERHÁZY Attilával (Castr.). 
KRÁNITZ G. a káldi Pénzes-erdõben árokban találta 
(KESZEI B. ex verb.). A térségben eddig ismertetett 
adatai a tervezett Csörnöc-Menti Tájvédelmi 
Körzetre és az Õrségre korlátozódnak (JEANPLONG 
1999, KOVÁCS 1999, KOVÁCS � TAKÁCS 1997, 
SZINETÁR  GYURÁCZ 1993). 

Iris graminea L.: A sárvári Tilosalja-erdõben néhány 
nem virágzó tõ (Castr.). JEANPLONG (1958, 1972) 
régi adatának megerõsítése. Vas-megyében nem 
ismert másik elõfordulása. 

Iris sibirica L.: A Külsõ-hegy lábánál elterülõ 
lápréten (Castr.). TÓTH (1993) Ikervár mellett, 
JEANPLONG (1958, 1972b) Csénye melletti nedves 
réten találta (Castr.). 

Iris variegata L.: Sárvár-Hegyközség és Sótony 
közötti út rézsûjén. Az ostffyasszonyfai vasútál-
lomástól nem messze fiatal cseres-tölgyes szélén 
(Castr.). A sitkei Hercseg-hegyen nagyobb 
egyedszámban (Vesp.).  

Juncus subnodulosus Schrank: Sitke határában a 
Cinca-patak melletti lápréten állományalkotó 
(Castr.). KOVÁCS � TAKÁCS (1997) szerint a 
térségben eltûnõben lévõ faj talán utolsó 
megmaradt állománya. (HSM) 

Lathyrus palustris L.: Sitke és Gérce között a Külsõ-
hegy lábánál elterülõ Cinca-patak láprétjén 
elszórtan (Castr.). (HSM) 

Leucojum vernum L.: Sótony, Batthyány-forrás 
környékén néhány tõ. Sitke, Lánka-patak melletti 
égeresben kisebb állomány (Castr.). 

Lilium martagon L.: A sárvári Tilosalja-erdõben 
erõs populáció (Castr.). BORBÁS (1887) a Hercseg-
hegyrõl jelezte az elõfordulását. 

Listera ovata (L.) R. Br.: A Cinca-patak melletti 
égeresben. A sárvári Tilosalja-erdõben kis 
egyedszámban (Castr.). Korábban JEANPLONG 
Sótony égeresébõl és Csénye cseres-tölgyesébõl 
jelzi (JEANPLONG 1958, 1991). 

Luzula forsteri (Sm.) DC.: A Farkas erdõben a 
�Lajos-bükkök� környékén, ill. a �Banyafa� 
közelében (Castr.). 

Muscari botryoides (L.) Mill.: Sótony melletti 

szõlõhegyen (JEANPLONG 1972a, KOVÁCS � 

TAKÁCS 1997). Bejcgyertyános mellett hasonló 
termõhelyen (Castr.). Vas megyében ezen kívül 
még a Vas-hegyrõl, valamint Csehimindszent 
gyümölcsösébõl ismert (KIRÁLY et al. 1999, 
JEANPLONG 1999). (HSM) 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: A Farkas-erdõben 
viszonylag gyakori (Castr.). JEANPLONG Csénye 
cseres-tölgyesében találta (JEANPLONG 1991). 

Orchis morio L.: Az ostffyasszonyfai vasútállo-
mástól nem messze a mûút mellett. A sárvári Rába 
töltésen 1998-ban néhány tõ (Castr.). A területrõl 
elõször SOÓ (1934) említi. 

Ornithogalum sphaerocarpum Kern.: A sárvári 
Tilosalja-erdõben erõs populáció (Castr.). KESZEI � 

KIRÁLY � KULCSÁR (1999) a Kõszegi-hegységbõl 
jelzi a faj elõfordulását. 

Platanthera bifolia (L.) Rich.: Káld határában a 
Farkas-erdõn (Castr.). JEANPLONG Csénye 
tölgyesébõl jelzi (JEANPLONG 1983). 

Pulsatilla grandis Wender.: A sitkei Hercseg-hegy 
(Vespr.) száraz gyepében kis egyedszámban. 
BORBÁS (1887) adatának megerõsítése. Érdekes, 
hogy BORBÁS (1887) sitkei adatát a késõbbi Vas 
megyei flóramûvek nem említik.  

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans 
(Störck) Zamels.: Az ostffyasszonyfai 
vasútállomástól nem messze erdõszéli száraz 
gyepben 1998-ban és 1999-ben néhány virágzó tõ 
(Castr.). Elõfordulását a területrõl PAUER (1932) 
ismertette. 

Quercus frainetto Ten.: A sárvári Szatmár-erdõben a 
Rába-holtág mellett egyetlen, feltehetõen ültetett 
példány (Castr.). (HSM) 

Quercus pubescens Willd.: A Gérce melletti Pet-
hegy, és a sitkei Hercseg-hegy bazalt tufáján 
néhány nagyobb termetû fa, és több bokortermetû 
példány (Vespr.). Pet-hegyi elõfordulásáról 
elsõként JEANPLONG (1991) számolt be. (HSM) 

Schoenus nigricans L.: A Sitke határában elterülõ 
lápréten néhány zsombék (Castr.). A Juncus 
subnodulosussal együtt a terület ritka növénye. 
KOVÁCS � TAKÁCS (1997) csak Kemeneskápolna 
láprétmaradványáról jelzi. (HSM) 

Scilla vindobonensis Speta: A Sárvár környéki 
ligeterdõk (Szatmár-erdõ, Bajti-erdõ, Városi-erdõ) 
gyakori tavaszi növénye (Castr.). Sajnos még 
mindig elõfordul, hogy csokorba szedve gyûjtik. 

Scorzonera humilis L.: A Sitke melletti lápréten 
szórványos (Castr.).  
Sorbus torminalis (L.) Cr.: A sitkei Hercseg-hegyen 

néhány példány (Vesp.) (HSM) 
Veratrum album L.: A Külsõ-hegy lábánál a Cinca-
patak láprétjén kis egyedszámban (Castr). 

 
.
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Zusammenfassung 
Floristische Angaben in Umgebung von Sárvár (W-Ungarn) 

L. KULCSÁR 
 

Der Autor hat zwischen 1998 und 2000 in Umgebung von Sárvár (West-Transdanubien, Ungarn) 
floristische Beobachtungen gemacht. Es wurden neue Fundorte seltener und geschützter Pflanzen entdeckt. 
Die folgenden Beobachtungen sind neue Angaben in der Umgebung von Sárvár: Allium carinatum (Sárvár-
Hegyközség), Allium montanum (Sitke), Asplenium adiantum-nigrum (Sitke), Carex appropinquata (Sitke), 
Carex davalliana (Sitke), Carex disticha (Sitke), Dactylorhiza incarnata (Sitke), Dactylorhiza majalis 
(Sitke), Dianthus superbus (Sitke), Dryopteris assimilis (Sitke, Ostffyasszonyfa), Dryopteris dilatata (Sitke), 
Epipactis palustris (Sitke), Equisetum hyemale (Sárvár), Equisetum sylvaticum (Bejcgyertyános), 
Eriophorum angustifolium (Sitke), Hottonia palustris (Káld, Nyõgér), Juncus subnodulosus (Sitke), Lathyrus 
palustris (Sitke), Ornithogalum sphaerocarpum (Sárvár), Quercus frainettõ (Sárvár), Schoenus nigricans 
(Sitke), Veratrum album (Sitke). 
 

Irodalom 
 

BALOG L.  VÉGH J. (ed., 1982): Vas megye földrajzi 
nevei.  Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Szombathely 

BORBÁS V. (1887): Vasvármegye növényföldrajza és 
flórája. � Vas Megyei Gazdasági Egyesület, 
Szombathely.  

GÁYER GY. (1925): Vasvármegye fejlõdéstörténeti 
növényföldrajza és a praenorikumi flórasáv. � 
Vasvármegyei Múz. Évk. 1: 1-43. 

HORVÁTH E. � JEANPLONG J. (1962): Vas Megye 
ritka és védelmet érdemlõ növényei. � Vasi Szemle. 
19-43. 

JEANPLONG J. (1956): Flóraelemek szerepe a 
flórahatárok megvonásában Északnyugat- 
Dunántúlon. � Bot. Közlem. 46: 261-266. 

JEANPLONG J. (1958): Új elõfordulási adatok a 
Transdanubicum és az Eupannonicum flórájának 
ismeretéhez. � Vasi Szemle. 120-122. 

JEANPLONG J. (1972a): Sárvár és környékének 
flórája. � Honismereti Híradó (Sárvár) 3(1): 5-11. 

JEANPLONG J. (1972b): Új adatok Északnyugat-
Dunántúl flórájának ismeretéhez. � Vasi Szemle 
26(4): 586-588. 

JEANPLONG J. (1983): Új adatok Északnyugat- 
Dunántúl flórájának ismeretéhez II. � Vasi Szemle 
37(1): 111-114. 

JEANPLONG J. (1991): Új adatok Északnyugat- 
Dunántúl flórájának ismeretéhez III. � Vasi Szemle 
45(1): 17-19. 

JEANPLONG J. (1999): Új adatok Északnyugat 
Dunántúl flórájának ismeretéhez IV. � Vasi Szemle 
53(1): 143-145. 

KESZEI B. (1997): A Répce-menti rétek vegetációja 
Vámoscsalád és Csáfordjánosfa térségében. � Vasi 

Szemle 51(4): 469-480. 
KESZEI B. (1999): A szikes gyepfragmentumok az 
Arrabonicum peremén. � �Aktuális flóra- és 
vegetációkutatások Magyarországon� konferencia 
Szombathely, 1999. november 26-28. Poszter. 

KESZEI B. � KIRÁLY G. � KULCSÁR L. (1999): Újabb 
adatok Kõszeg környékének edényes flórájához.- 
Vasi Szemle. 53(3): 335-340. 

KIRÁLY G. (1996): A Kõszegi-hegység edényes 
flórája. � Tilia 3. 1-414. Sopron 

KIRÁLY G. � KIRÁLY A. (1998a): Adatok 
Magyarország flórájának és vegetációjának 
ismeretéhez. � Kitaibelia 3 (1): 113-120. 

KIRÁLY G. � KIRÁLY A. (1998b): Kiegészítések Vas 
megye flórájának ismeretéhez. � Vasi Szemle 
52(3): 278-286. 

KIRÁLY G. � KUN A. � SZMORAD F. (1999): A Vas-
hegy csoport vegetációja és florisztikai 
érdekességei. � Kitaibelia 4(1):119-142. 

KOVÁCS J. A. (1994): Outline for a sysnopsis of 
plant communities in Vas-county (Hungary). � 
Kanitzia 2: 79-113. 

KOVÁCS J. A. (1995): Vas megye növénytársulása-
inak áttekintése. � Vasi Szemle 49(4): 518-557. 

KOVÁCS J. A. (1999): Az Õrségi Tájvédelmi Körzet 
növényzetének sajátosságai, ökológiai-természet-
védelmi problémái. � Vasi Szemle 53(1): 111-142. 

KOVÁCS J. A. � TAKÁCS B. (1997): Vas megye 
edényes flórájának kritikai vonatkozásai. � 
Kitaibelia 2(2): 220-225. 

LÁJER K. (1998): Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb 
elõfordulása és egyéb adatok Magyarország 
flórájának ismeretéhez. � Kitaibelia 3(2): 263-274. 

MAROSI S. � SOMOGYI S. (ed., 1990): Magyarország 



KULCSÁR L.: Florisztikai adatok Sárvár környékérõl 

 

91 

kistájainak katasztere I-II. � MTA 
Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. 1023 
pp. 

MIHÁLY GY. (1996): Ikervár. Kockásliliom 
termõhelye. In TARDY J. (szerk.) Magyarországi 
települések védett természeti értékei. � Mezõgazda 
Kiadó, Budapest. p.: 490. 

PAUER A. (1932): Vas vármegye természeti emlékei. 
� Szent Norbert Premontrei Gimn. 1931-1932 évi 
Értesítõje. Szombathely: 1-66. 

SIMON T. (1992): A magyarországi edényes flóra 
határozója. � Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

892 pp. 
SOÓ R. (1934): Vasmegye szociológiai és florisztikai 
növényföldrajzához. � Vasi Szemle 1(2): 105-134. 

SOÓ R. (1964): A magyar flóra és vegetáció 
rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. I. � 
Akadémiai Kiadó, Budapest. 

SZINETÁR CS. � GYURÁCZ J. (1993): A Csörnöc-
Menti Tájvédelmi Körzet. � Vasi Szemle 47(3): 
369-377. 

TÓTH J. (1993): A Rába-völgy növényvilága. � Vasi 
Szemle 47 (3): 346-368. 

 


