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Újabb adatok Vas megye flórájához 
 

BODONCZI László 
 

H-9941Õriszentpéter Alszer 28/A. 
 

Bevezetés 
 

A mostani cikkemben nagyrészt az 1998-ban Vas megye déli részén, a természeti területek és lápok 
felmérése során (1-2 kivétellel az Õrségi Tájvédelmi Körzeten kívül) szerzett érdekesebb adataimat közlöm. 
Néhány adat a korábbi illetve azóta szerzett terepi tapasztalataimból származik. A  felsorolásban elõször 
sorszámozva a védett fajokat, majd ezek után a nem védett, de helyileg ritkább fajokat ismertetem. Teljes 
irodalmi feldolgozást a térségre minden itt szereplõ fajra nézve nem végeztem, itt csupán az új adatokat 
szeretném bemutatni. A ritkább fajok esetén azonban  korábbi irodalmi adatokat is közlök. A tõzegmohákat 
csak jelzés értékkel közlöm, faji elkülönítés jelenleg még nem áll rendelkezésemre. Ugyanakkor a korábbi 
ismert lelõhelyek megerõsítésén kívül néhány valószínûleg új elõfordulást is sikerült találnom 
(Magyarszombatfa, Szarvaskend, Döbörhegy) melyek pontos faji azonosítása remélhetõleg a közeljövõben 
megtörténik.  

A felmért terület a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Nyugat- Dunántúl flóravidékének 
(Praenoricum) Alpokalja (Castriferreicum) flórajárásához tartozik. Az adatok egy része a Magyarország 
védett növényei címû könyvben feldolgozásra került, de ott lelõhelyének részletes ismertetésre nem nyílott 
lehetõség. A fajok nomenklatúrája és sorszámozása Simon T. (1992) rendszerét követi. A községek neve után 
zárójelben a dûlõnevet közlöm. A dûlõnevet általában a község külterületi áttekintõ (1:10000-es léptékû 
földhivatali) térképérõl adtam meg, ahol ilyen nem volt a közelben, ott a dûlõt a katonai (1:25000-es léptékû) 
térkép alapján határoztam meg vagy a lelõhelyet körülírtam. 

A kistájbeosztás a tervezett �Hazánk ritka és veszélyeztetett növényei� c. könyvhöz készülõ rendszernek 
megfelelõ. A határok meghúzása leginkább a nádasdi Gyunác és az Almásdi-erdõ esetén vitatható. Itt ugyanis 
a dombláb a két kistáj határa, ami kettévágja az erdõs domboldalt és a völgyi lápterületet, ami szervesen 
egybefügg. Így a domboldalon lévõ fajokat az Õrséghez, míg a lápon lévõket a Rába-völgyhöz soroltam. 
 

Rövidítések: 
Õ - Õrség (a Belsõ-Õrséggel) 
R - Rába- völgy (országhatártól Körmendig) 
S - Rába sík (Körmendtõl lefelé) 
F - Rába balparti-dombvidék (más néven Felsõ-Õrség - a Rábától északra) 
H - Vasi- Hegyhát 
V - Vasi teraszos síkok (Vasi dombvidék) 
 

Növényfajok felsorolása � Enumeratio 
 

Bryophyta � Mohák 
 

Sphagnum spp. (tõzegmohák) � Õ: Magyarszombatfa (Lóka-patak fûzlápban, Szentgyörgyvölgyi-patak 
égerlápban) 2 és 5 dm2-es foltok. A Belsõ- Õrségbõl egykor több helyrõl is írtak tõzegmoha elõfordulásokat, 
sõt Drosera rotundifolia is élt itt (Károlyi-Pócs- Balogh 1971. p. 386.). Jelenlegi megfigyelésem szerint az 
egykori lápok beerdõsültek: égerláppá és fûzláppá alakultak, a tõzegmohák is részben eltûntek, csupán erre a 
két kis foltra sikerült rátalálni.  H: Szarvaskend (Urasági erdõ) fûzlápban, Gersekarát (Fias- tó), Döbörhegy 
(Pizdi), Vasvár (Gombás-tó, Közbirtokossági-tó), Petõmihályfa (Bertók-tó, Köcse-tó, Templom-tó) 

 
 

Pteridophyta- harasztok 
 

3. Diphasium complanatum (L.) Rothm. (közönséges laposkorpafû) � Õ: Magyarszombatfa (a községtõl délre 
a Szlovén országhatáron: a 307-es kõ közelében) nyers, kavicskibúvásos talajú tetõ pionír erdejében mintegy 
10 m2  területen. Korábbi irodalmi adat volt ugyan a község területérõl, ez azonban valószínûleg az északi 
részrõl, az. ún. �szentgyörgyvölgyi szálalóerdõ�- bõl származik.  (Szodfridt- Tallós, 1965. p. 23.) 

5. Lycopodium clavatum L. (kapcsos korpafû) �  Õ: Kercaszomor (�Bükkös�, az országhatáron), Bajánsenye 
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(Bükkös erdõ, az országhatáron). 
14. Equisetum hyemale L. (téli zsurló) � Õ: Nádasd (Gyunác) forrás környékén, de a szomszédos fiatal 
akácosban is nagy tömegben, a domboldalra is felhúzódik! Összesen kb. 1000 m2  területen. Valószínûleg 
ugyanezen állomány korábbi adatai Szinetár (1994): �Nádasd térségében� illetve Kovács-Takács (1997) és 
Kovács (1998): �Körmend- Halogy között�  
17. Ophioglossum vulgatum L. (kígyónyelv) �  Õ: Magyarszombatfa (Berek, Telekvég) néhány tõ, 
Bajánsenye (erdõsült téglagyári gödör) 40 tõ. 
25. Oreopteris limbosperma (All.) Holub (hegyipáfrány) �  Õ: Magyarszombatfa (Lóka-patak) 1 tõ, H: 
Vasvár (Gombás-tó) árokparton 1 tõ, F: Csákánydoroszló (Kis- bükkös) 1-2 tõ 
26. Thelypteris palustris Salisb. (tõzegpáfrány) �  Õ: Magyarszombatfa (Szentgyörgyvölgyi- pataktól délre, 
égerlápban) 50 tõ, Kercaszomor (Halastó), R: Nádasd (Almásdi gazdaság) égerlápban kb. 500 tõ, H: 
Sárfimizdó, Telekes (a Sárvíz patak mellett). S: Katafa (Külsõ hálás alja), Vasvár (Csörnöcön aluli, 
Szentkút).  A Vasvár- Szentkúti termõhelyet említi már Kovács (1998) is. 
44. Polystichum setiferum (Forskal) Woynar (díszes vesepáfrány) � F: Szentgotthárd-Rábafüzes (Köves erdõ) 
1 tõ, V: Felsõszölnök (Halál-völgy) 2 tõ. Korábban az egész megyébõl csak egyetlen adata volt az Õrség 
északkeleti részébõl: Iváncról (Jeanplong 1972 p. 587), melyet számos kutatásom ellenére sem sikerült 
megerõsíteni. 
45. Polystichum aculeatum(L.) Roth (karéjos vesepáfrány) � R: Alsószölnök (Szögmezõ) a Rába jobb 
partján, holtág rézsûjében (az országhatár közelében) 1 tõ, Õ: Nádasd (Almásdi erdõ északi letörése) 2 
helyen (2 illetve 3 tõ) - Király Gergellyel közös adat. H: Telekes (a Sárvíz patak melletti letörésen) 1 tõ 

51. Dryopteris pseudomas (Woll.) Holub et Pouzar (pelyvás pajzsika) �  H: Hegyháthodász (Makkos kert) 1 
tõ, Vasvár (Gombás-tó) árokparton 1 tõ  
52. Dryopteris dilatata (Hottm.) A. Gray (széles pajzsika) � F:  Szentgotthárd-Rábafüzes (Köves erdõ) 1 tõ, 
H: Halogy (Vöröskereszti), Hegyháthodász (Bükkös), Nagymizdó (Külsõ mezõ), Vasvár (Gombás-tó), 
Sárfimizdó 

 

Spermatophyta- virágos növények 
 

8. Trollius europaeus L. (zergeboglár) � Õ: Kercaszomor (Szomoróc belterület, Patak melléki rétek) kb. 100 
tõ. Korábbi adata csak a patak bal parti rétjeirõl van (Horváth- Szinetár 1965 p. 103.), de most a jobb parton 
is találtam 5-10 tövet. 
16. Aconitum vulparia Rchb. (farkasölõ sisakvirág) � Õ: Nádasd (Gyunác), H: Nagymizdó (Közös málerdõ), 
Döröske (Pizdibükk alja). További adatok: Nádasd: Gyunác, Almásdi gazdaság (Kovács 1998). 
27. Pulsatilla pratensis ssp. nigricans (Störck) Zamels (fekete kökörcsin) �  Petõmihályfa (a szõlõhegy 
kápolnája melletti kaszálón) 3 virágzó tõ (Bodonczi L.- Ódor P.- Szurdoki E. - Tímár G. - Tóth Z. adata) 
71. Thalictrum aquilegiifolium L. (erdei borkóró) � Õ: Magyarszombatfa (Cserta) néhány tõ 
77. Nymphaea alba L. (fehér tündérrózsa) � R: Szentgotthárd-Rábafüzes (Malomszeg), Gasztony (Csukakert 
2 Rába holtágban) 
85. Aruncus sylvestris Kostel. (tündérfürt) � Õ: Magyarszombatfa (Lóka-patak, Szentgyörgyvölgyi- patak), 
Csákánydoroszló (Magyar- büks), Nádasd (Almásdi gazdaság északi letörése). További adatok: Kismákfa, 
Vasvár-Szentkút (Kovács 1998). 
239. Parnassia palustris L. (fehérmájvirág) � H: Petõmihályfa (Halomi rét) lápi magaskórósban 50 virágzó 
tõ. Vas megyében a faj  3. aktuális elõfordulása !  A másik két elõfordulás Bozsok (Kovács-Takács 1992. p. 
27.) illetve a Vendvidék: Kétvölgy (Kovács-Takács 1993. p. 13.). A Vasi-Hegyhátról az utóbbi 30 évben nem 
volt adata, korábbi: Kám: Jelipuszta (Károlyi-Pócs 1969. P. 345.). Korábbi adat még a megyébõl Õrség: 
Szõce (Károlyi-Pócs 1969. p. 345.). 
380. Daphne mezereum L. (farkasboroszlán) � Õ: Magyarszombatfa (Lóka-patak), Kercaszomor (Bükkös, az 
országhatáron).  
413. Trapa natans L. (sulyom) � R: Szentgotthárd-Rábafüzes (Hosszú rét, Malomszeg-  mindkettõ Rába 
holtágban) többszáz, Rátót (Kertesi rét). További irodalmi adat: �Szentgotthárd: Alsóliget holtágban� 
(Kovács 1998) valószínûleg ugyanazon szentgotthárdi holtágra vonatkozik. 
448. Astrantia major L. (völgycsillag) � Õ: Magyarszombatfa (a temetõ alatt, zártkert) 
483. Cicuta virosa L. (csomorika) � R: Csákánydoroszló (Csupati tanya és a 8-as fõút között) mocsárban 
néhány tõ. Korábbi adata a térségbõl: Õrség: Szõce (Károlyi-Pócs 1957. p. 198. ) illetve Rába- mente: 
Vasvár, Csákánydoroszló és Õrség: Szõce (Kovács-Takács 1997. p. 221.). 
6801. Gentiana pneumonanthe L. (kornistárnics) � R: Nádasd (Almásdi gazdaság alatt), S:  Vasvár (Felsõ 
parrag: a vasút mellett), Egyházashollós (Berki erdõ), H: Döbörhegy (Kisdöbörhegy), V: Harasztifalu ( Bíbic 
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mezõ) cserjésedõ kékperjés lápréten.  
1146. Phyteuma spicatum L. (erdei varjúköröm) � H: Hegyháthodász (Bükkös) 
1215. Achillea ptarmica L. (kenyérbél cickafark) � F: Nemesmedves (Puszta dûlõ) 100-200 tõ 
1243. Petasites albus (L.) Gartn. (fehér acsalapu) � Õ: Bajánsenye (Berek földek) 
1248. Doronicum austriacum Jacq. (osztrák zergevirág) � Õ: Magyarszombatfa (Lóka-patak lápi 
magaskórósában) 4-500 tõ 
1404. Pyrola rotundifolia L. (kereklevelû körtike) � Õ: Bajánsenye (erdõsült téglagyári gödör) 500 tõ, 
Kercaszomor (Bükkös, az országhatáron), F: Szentgotthárd-Rábafüzes (Felsõ csóka)  
1448. Dianthus superbus L. (buglyos szegfû) � H: Hegyhátszentpéter (Nagyteleki dûlõ: 4-500 tõ, Sárréti dûlõ 
15 tõ), Õ: Bajánsenye (a faluközponttól DK-re a Kerka rétjein (Seregélyes T. ex verb. alapján találtam meg 
kb. 50- 100 tövet), Szalafõ (az ún. Õserdõ tisztásain néhány tõ).  
1454. Dianthus deltoides L. (réti szegfû) � H: Nádasd (Egyházúti felsõ), Halogy (Méhes rétek), Nagymizdó 
(belterülettõl nyugatra) 
1568. Primula vulgaris Huds. (szártalan kankalin) � H: Hegyháthodász (Bükkös), Sárfimizdó   
1573. Hottonia palustris L. (békaliliom) � R: Szentgotthárd (Hosszú rét- Rába holtág), Csörötnek  
(Berekaljai rétek-Rába-holtág), Gasztony (Rába holtág), H: Nádasd (Almásdi gazdaság alatti Csörnöc 
holtág, Gyunác ), Petõmihályfa (Kanász- tó, Bertók- tó), V: Balogunyom holtágban.  

További adat a térségbõl Kovács (1998): Vasvár (Feneketlen-tó). 
1583. Cyclamen purpurascens Mill. (ciklámen) � H: Hegyháthodász (Bükkös, Ritássi bükkös) többszáz tõ  
1608. Polygonum bistorta L. (kígyógyökerû keserûfû) � Õ: Bajánsenye (Belsõkert, Rétmellék) több ezer tõ, 
Kerkáskápolna (Berki telek, Kerka melletti rétek) 1000-2000 tõ 

1633. Betula pubescens Ehrh. (szõrös nyír) � H: Nádasd (Uradalmi erdõk) több helyen árokparton, 
lápfoltokban, kisebb foltokban állományalkotó. B. pendulával alkotott hibridek is ! Alsóújlak (Keresztút) 1 fa 
1659. Salix aurita L. (füles fûz) � Õ: Magyarszombatfa (Berek), Bajánsenye (erdõsült téglagyári gödör), 
Kercaszomor (Patak melléki rétek), Kerkáskápolna (Berki telek), H: Nádasd (Uradalmi erdõk), Szarvaskend 
(Urasági erdõ), Alsóújlak (Keresztút), Petõmihályfa (Köcse-tó) 
1697. Veratrum album L. (fehér zászpa) � Õ: Magyarszombatfa (Csekeszeri telek, Lóka- patak lápi 
magaskórósában, Szentgyörgyvölgyi-patak, Szélrét), Gödörháza (Kertalja), Kercaszomor (Szomoróc 
belterület), R: Nádasd (Almásdi gazdaság alatt), H: Sárfimizdó, Telekes (a Sárvíz-patak mellett), Andrásfa 
(Zártkert alatt), Petõmihályfa (Halomi rét), Hegyhátszentpéter (Nagyteleki dûlõ)  
1706. Hemerocallis lilio- asphodelus L. em. Scop. (sárgaliliom) � Õ: Magyarszombatfa (Szélrét), Gödörháza 
(Kertalja) összesen 3-4000 tõ, Bajánsenye (Belsõkert), Kercaszomor (Patak melléki rétek, ezres 
nagyságrendben), F: Nemesmedves (Puszta dûlõ) 50 tõ 

1731. Lilium martagon L. (turbánliliom) � Õ:  Nádasd (Almásdi gazdaság északi letörése ) 
1747. Muscari botryoides (L.) Mill. (epergyöngyike) � H: Petõmihályfa (a szõlõhegy kápolnája melletti 
kaszálón) 4-500 virágzó tõ (Bodonczi L.- Ódor P.- Szurdoki E.-Tímár G. - Tóth Z. adata) 

1773. Iris sibirica L. (szibériai nõszirom) � Õ: Kercaszomor (Patak melléki rétek, több helyen, összesen 
többszáz tõ), F: Rönök (Magashegy, az országhatáron) néhány tõ patak menti magaskórósban, V: 
Harasztifalu (Bíbic- mezõ) kb. 100 tõ cserjésedõ kékperjés lápréten. R: Nádasd (Gyunác) kékperjés lápréten 
3-400 tõ 

1815. Listera ovata (L.) R. Br.  (békakonty) � Õ: Bajánsenye (Kis-hegy) 30 tõ, Egyházashollós (Hollósi erdõ) 
1 tõ 

1816. Neottia nidus-avis (L.) Rich. (madárfészek) � F: Szentgotthárd-Rábafüzes (Felsõ csóka) 2 tõ 
1823. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (zöldes sarkvirág) � F: Szentgotthárd-Rábafüzes (Felsõ csóka) 2 
tõ 

1831. Orchis morio  L. (agárkosbor) � Õ: Magyarszombatfa (belterület, Tói föld, Szélrét, Urtelek, Telekvég, 
Új hegy), Gödörháza (Gombás, Kertalja), Velemér (Patakszer), Bajánsenye (Belsõkert, Rétmellék, 
belterület), Kercaszomor (Patak melléki rétek, belterület Szomoróc, Halastó), Kerkáskápolna (Cser), H: 
Petõmihályfa (a szõlõhegy kápolnája melletti kaszálón)10 tõ 

1834. Orchis ustulata L. (sömörös kosbor) � Õ: Magyarszombatfa (Újhegy), Velemér (Malomrét) 
1844. Dactylorchiza majalis (Rhcb.) Hunt et Summerh. (széleslevelû ujjaskosbor) � Õ: Magyarszombatfa 
(belterület, Csekeszeri telek, Szélrét), Gödörháza (Kertalja, Nádas, Berek), Velemér (Patakszer) összesen 
1000-nél több tõ, Kercaszomor (Patak melléki rétek), Kerkáskápolna (Cser) 

1860. Eriophorum angustifolium Honckeny (keskenylevelû gyapjúsás) � H: Petõmihályfa: Köcse- tó 1 tõ 
1887. Carex davalliana Sm. (lápi sás) � V: Apátistvánfalva két helyen. Az egyik 2-3 töves állomány, melyet 
LÁJER K. talált 1998-ban a Templomdomb déli oldalának forráslápjánál, míg a másikat Balázsfalva nyugati 



KITAIBELIA  7 (2): 157-161. 2002. 160 

végén találtam. Utóbbi helyen kb. 10 m2 területen állományalkotó, Eriophorum-fajok mellett, szintén 
forrásos helyen. 

2147. Acorus calamus L. (kálmos) � F: Nemesmedves (Puszta dûlõ) 150 m2, R: Csákánydoroszló 
Nagymajori táblák kiszáradó Rába holtágban többszáz  V: Ják (a falu keleti szélén egykori kavicsgödörben) 
néhány tõ. Õ: (az Õrségi TK területén) Õriszentpéter Galambszer és Szalafõ Pityerszer belterületi tókák 
szélén. A terjeszkedõ állományokat: Alsószölnök, Csákánydoroszló, Molnaszecsõd térségébõl Kovács 
(1995) jelzi. 

 

Nem védett, de helyileg ritkább fajok: 
 

Polypodium vulgare (közönséges édesgyökerû- páfrány) � H: Petõmihályfa (Közbirtokossági-tó) 
Sorbus aucuparia L. (madárberkenye) � H: Vasvár (Gombás-tó) 
Sorbus torminalis (L.) Cr. (barkócaberkenye) � Õ: Szalafõ (Õserdõ délnyugati sarkán 1 fa és kevés újulat, 
csemetekertnél néhány újulat). Az Õrségben jelenleg ez a kettõ elõfordulása ismert a fajnak, a Vendvidékrõl 
is csak egyetlen konkrét adata van: Felsõszölnök (Király G.- Király A. 1998). 

Ribes rubrum L. (kerti ribiszke) � R: Katafa (Külsõ hálás alja), Nádasd (Gyunác), Õ:Magyarszombatfa- 
Gödörháza (Kertalja).  
Alnus incana (L.) Mönch (hamvas éger) � 1998-os adatok: R: Szentgotthárd (Nagyfalusi dûlõ- Rába holtág 
szélén) 8 fa, Gasztony (Csuka kert 11 fa, Bodószeg 24 fa), Csákánydoroszló (Vadkert 10 fa). 2000-ben 
történt terepkutatásaim alapján jóval elterjedtebbnek találtam a Rába mentén: az országhatártól Körmendig 
szórványosan fordul elõ. 

Sagittaria sagittifolia L. (nyílfû) � R: Rátót a Vörös patak hídjánál holtágban 
Sparganium emersum Rehman (egyszerû békabuzogány) � R: Rátót a Vörös patak hídjánál holtágban 
Hydrocharis morus-ranae L. (békatutaj) � R: Körmend (Csörnöc patakban a szarvaskendi híd alatt). További 
adatok: Rábahídvég, Vasvár (holtágak) KOVÁCS (1998).  
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (tavi káka) � H: Vasvár (Körmendi-tó), Petõmihályfa (Kanász-tó), 
Alsóújlak (Keresztút: 3 lápfoltban)  

Carex pseudocyperus L. (villás sás) � R: Szentgotthárd (Hosszú rét- Rába holtág) Hottonia palustris-sal 
együtt (a fajt LÁJER K. határozta). 
 

Összegzés 
 

Ezek az adatok az Õrség, a Rába- völgy és a Vasi-Hegyhát további értékességét bizonyítják. Érdekes, 
hogy az õrségi lápterületeken a Thelypteris palustris alig fordul elõ, míg a Hegyháton több helyen is jellemzõ. 
Új adat a Felsõ-Õrségre a Polystichum setiferum, míg a Hegyhátra az Oreopteris limbosperma. Az Õrség és a 
Vasi-Hegyhát között viszonylag jól kirajzolható határt adnak azok a fajok, melyek a Hegyhátra nem 
húzódnak át, ilyenek az Achillea ptarmica, Doronicum austriacum, Polygonum bistorta, Hemerocallis lilio- 
asphodelus. 
 

Summary 
New records to the flora of Vas County, West-Hungary 

L. BODONCZI 
 

The floristic data reported in this paper provide further evidence for the high botanical value of the Õrség 
and theVasi-Hegyhát regions. The fern Thelypteris palustris follows an interesting distribution pattern here as 
it occurs at several localities in the Vasi-Hegyhát, but occurs only rarely in swamps of the neighbouring the 
Õrség. Polystichum setiferum is a new species for the Õrség, whereas Oreopteropteris limbosperma is new 
for the Vasi-Hegyhát. Species absent from the Vasi-Hegyhát (e.g. Achillea ptarmica, Doronicum austriacum, 
Polygonum bistorta, Hemerocallis lilio- asphodelus) differentiate between the floras of the two regions. 
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