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Adatok a Dunántúl északi részének flórájához 
 

RIEZING Norbert 
 

H-2851 Környe, Bem J. u 33. 
 

Bevezetõ 
 

Írásomban az 1992-2001 között a Dunántúl északi részén összegyûjtött adataim közül ismertetek 57 
különbözõ fajra vonatkozót, melyeket a területre nézve érdekesebbnek találtam. Tartalmaz az enumeráció a 
kevésbé ritka, de védett fajokat is (pl. Neottia nidus-avis). A legtöbb adat a Kisalföld keleti felébõl, valamint 
a Vértes környékérõl származik, de a Velencei-hegységbõl, illetve Fertõ-medencébõl is közlök adatokat.  

Az adatok közül kiemelném a következõket: Polystichum aculeatum (új faj a Vértesalján, a tágabb 
értelemben vett vértesi elõfordulásának megerõsítése), Jovibarba globifera (új a Velencei-hegységben), 
Prunella grandiflora (egyetlen ismert elõfordulása a Kisalföld keleti felébõl), Aster punctatus (a Kisalföld 
keleti felére nézve új), Cirsium brachycephalum (Fertõ-tavi elõfordulásának megerõsítése), Gagea bohemica 
(Velencei-hegységbeli elõfordulásának megerõsítése új lelõhelyeken), Allium moschatum (új faj a tágabb 
értelemben vett Vértes területén).  

A területek földrajzi behatárolásakor PÉCSI (1987, 1989) munkáit, községhatárok tekintetében az 1:150 
000 méretarányú megyetérképeket, a pontos helyrajzi megnevezéskor pedig az 1:10 000 méretarányú EOTR 
térképeket, valamint �A Velencei-tó és környékének turistatérképe� c. 1: 20 000 méretarányú térképet vettem 
alapul. A Ferencmajori-halastavak két település (Naszály és Szomód) közigazgatási területén találhatóak (az 
I-VI. sorszámú tavak Szomódhoz, a VII-XIII. számúak pedig Naszályhoz tartoznak). A nomenklatura SIMON 
(2000) munkáját követi, rövidítéseknél a TTM alatt a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára 
értendõ. 
 

Enumeráció 
 

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár, Szarvas-hegy északi 
részén, északra nézõ domboldalon, bükkös 
állományban egy kivágott bükkfa tövében egyetlen 
példány. A korábban a szomszédos Vértesben is 
elõfordult, de adatait (Várgesztes: BOROS mscr. 
1932, 1950 Mór: BOROS mscr. 1933 Tatabánya: 
BOROS � VAJDA mscr. 1950 Fáni-völgy) nem 
sikerült megerõsíteni (FARKAS 1999). Legközelebb 
a tatai Öreg-tó mellett található meg (SEREGÉLYES 
1986). 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs: 
Vértesalja, Vértesalji-dombság: A telepített erdei 
és feketefenyvesekben, valamint az égeresekben 
szórványosan elõfordul, néhol más erdõkben is 
megjelenik: Császár, Által-ér forrásvidék melletti 
gyertyános erdõk Kõkoporsó, szintén 
gyertyánosban. További adatai: Pusztavám, 
Hosszú-dûlõ (fenyvesben, több ponton), Új-szõlõ-
hegy (fenyvesben, több ponton) Császár, Büdös-
berek (égeresben) Bokod, Erzsébeti-ér mentén az 
égeresben több helyen is. A telepített fenyvesekbe 
legkönnyebben a közeli égeresekbõl kerülhetett.  

Anemone sylvestris L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: a Környe melletti Öreg-hegyen, 
mezõgazdaságilag mûvelt területek közé ékelt 
száraz, néhány négyzetméteres 
gyepfragmentumban találtam meg 80-100 virágzó 

egyedbõl álló populációját. (1995-2000).  
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans 
(Störck) Zamels: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Császár, Kopasz-hegy déli részén néhány példány 
egy erdei tisztáson. Császár, Szendi-erdõ telepített 
fenyveseinek nyiladékában, zárt homoki gyepben. 
A szomszédos Vértesben és az Által-ér-völgyben 
gyakori, a Vértesalji-dombság területén azonban 
ritka.  

Adonis vernalis L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, Mogyorós-Gurgyal néhány tucat Kocs, 
Badacsony-dûlõ néhány tucat Kocs, Faragó-dûlõ 
több tucat növény. Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Környe, Öreg-hegy nyugati része 2-10 tõ Környe, 
Erdõtagyos 2 növény (1994), itt azóta nem 
találtam. 

Ranunculus illyricus L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, Faragó-dûlõ 300 növény löszgyepben.  

Nymphaea alba L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Szomód, Ferencmajori-halastavaknál az 
ivadéknevelõ kazettákban, valamint az I-es-tó 
melletti csatornában néhány növény (1997). A 
közelben a tatai Fényes-forrásoknál is él. 

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell: Velencei-
hegység, Sukoró, Hurka-völgy � Csúcsos-hegy, 
két tõ sziklagyepben (2000). FARKAS (1999), 
valamint a TTM gyûjtemény szerint a Velencei-
hegységbõl nincsen korábbi adata.  
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Ribes rubrum L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Bokod, Erzsébeti-erdõ. A vadászház közelében 
égeres ligeterdõ szélében 5 fiatal növény (2000). A 
Vértesalji dombság területén másutt nem 
találkoztam vele, illetve korábbi szakirodalmi és 
herbáriumi adatai sincsenek (KIRÁLY 1999). A 
közeli Által-ér-völgyben terjedõben levõ faj, 
elsõsorban égeres ligeterdõkben.  

Lathyrus sphaericus Retz.: Vértes: Csákvár, 
Haraszt-hegy, Ló állás-tetõ, lejtõsztyeppréten 5 tõ 
(1997). Korábbi vértesi adatai: Vérteskozma, 
Nagy-Tábor-hegy (BOROS mscr. 1932), Meszes-
völgy (BOROS mscr. 1932), Mór, Csóka-hegy 
(BOROS � VAJDA mscr. 1953).  

Peucedanum arenarium W. et K.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: A Szõke-hegy (Mór) északi 
részének homoki gyepjében él. Állománya 780 tõ 
(1997). Legközelebb a Vértesalja egyik homoki 
gyepjében (Oroszlány, Bõr-hegy) található meg, 
de ottani állománya csak harmadekkora.  

Scabiosa canescens W. et K.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Császár, Egresi-réten, valamint mellette 
a Szendi-erdõ telepített fenyveseinek egyik 
nyiladékában, zárt homoki gyepben néhány tucat 
növény. 

Prunella grandiflora (L.) Scholler: Komárom-
Esztergomi-sík: Kocs, a Faragó-dûlõben északra 
nézõ domboldalban találtam meg, ahol 47 virágzó 
növényt számoltam (1998). FARKAS (1999) szerint 
a Kisalföld keleti felébõl nincs korábbi adata. 

Phlomis tuberosa L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, Badacsony-dûlõben több tucat Kocs, 
Faragó-dûlõben néhány tucat növény löszgyepben.  

Thymus serpyllum L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Mór, Szõke-hegyen valamint Császár, 
Szendi-erdõ (ültetett fenyves nyiladékában) 
meszes homokon néhány tõ. A közelben a Vértes 
északnyugati hegylábainak homoki gyepjeiben 
nagyobb egyedszámban is elõfordul (BOROS mscr. 
1933).  

Orobanche purpurea Jacq.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Mór, Szõke-hegy északi részének 
homoki gyepében kis egyedszámban fordul elõ. 

Utricularia australis R. Br.: Komárom-Esztergomi-
sík: Szomód, Ferencmajori-halastavak, az egyik 
ivadéknevelõ kazettában találtam egy virágzó 
egyedet (1998).  

Syrenia cana (Pill. et Mitterp.) Neilr.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Mór, Szõke-hegy északi 
részén, homoki gyepben kb. 900-as populációja él. 
A közelben az Északi-Vértesbõl ismert (Boros 
mscr. 1933). 

Cardamine amara L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Bokod, Erzsébeti-ér mentén égeres 
ligeterdõben. A közeli Vértes égerligeteiben nem 
ritka.  

Aster punctatus W. et K.: A Dunántúl északi részén 
ritka fajt elõször két helyen találtam meg 
Komárom-Esztergom megyében: Grébics-puszta 3 
tõ gyomtársulás szegélyében (1996), és Naszály, 
Ferencmajori-halastavak, X-es tóegység széle, 5 tõ 
(1996). Az ezt követõ években innen eltûntek, 
megjelenésük csak alkalminak bizonyult, de 
feltételeztem, hogy a közelben valahol �stabil� 
populációjuk is él. Ezeket 2001-ben találtam meg: 
Naszály, Almáspuszta, Bika-rét 20-25 virágzó tõ 
mocsárréten, illetve nádas-magassásos területen, 
illetve Naszály, Almáspuszta, Agyagos 
(szomszédos terület) 3 tõ, valamint Komárom, 
Bélapuszta, Dzsindzsa enyhén szikes, üde 
mocsárréten 100-120 tõ. 2001-ben ismét megjelent 
a Ferencmajori-halastavak területén is a leeresztett 
VIII-as, IX-es és X-es tavak medrében a halárkok 
(ezekben mindig van víz) mentén. FARKAS (1999), 
valamint a TTM gyûjtemény szerint a Kisalföld 
keleti felébõl nincsen korábbi adata; a korábbi 
kutatók sem említik (HILLEBRAND 1857, 
FEICHTINGER 1899, GÁYER 1916). POLGÁR (1941) a 
Kisalföld más részérõl (Marcal-medence) közli. 

Helichrysum arenarium (L.) Mönch: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár, a Szendi-erdõ 
telepített fenyveseinek egyik nyiladékában, zárt 
homoki gyepben néhány tucat növény (1999) 
Mór, Szõke-hegy homoki gyepben 184 (1998) és 
Pusztavám, Keskeny-dûlõben zárt homoki 
gyepfragmentumban öt (1998) virágzó tövet 
számoltam. A szomszédos Vértesben jóval 
gyakoribb. 

Inula germanica L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, Badacsony-dûlõ és Faragó-dûlõ, 
löszgyepekben.  

Inula oculus-christi L.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, Faragó-dûlõben kb. 600-700 virágzó tõ.  

Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Bokod, az Erzsébeti-ér 
melletti elegyetlen cser állományokban és az 
erdõszéleken, utak és vágások mentén többfelé 
elõfordul. A Vértesalji-dombságon másutt nem 
találkoztam vele.  

Cirsium brachycephalum Jur.: Fertõújlak, Nyéki-
szállás, 20-40 tõ (1999, 2000) üde, szikes 
gyepben. A Fertõ-tó hazai oldalán az utóbbi 
évtizedekben nem említik a szakirodalmak. 
Korábbi adatai (TTM herbáriumából): 
Fehéregyháza (GOMBOCZ és FILARSZKY 1903), �a 
Fertõ-tónál� (VAJDA 1928), Fertõrákos (KÁRPÁTI 
1932). A Fertõ-tó oszták oldalán � különösen a 
Seewinkel területén � gyakori (JANCHEN 1977). 

Centaurea sadleriana Janka: Komárom-
Esztergomi-sík: Mogyorós-Gurgyal, néhány tucat 
Badacsony-dûlõben néhány tucat Faragó-dûlõben 
néhány ezer növény. Vértesalja, Vértesalji-
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dombság: Császár, Egresi-réten néhány tucat. 
Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.: Komárom-
Esztergomi-sík: Kocs, Faragó-dûlõ: száraz 
löszgyepben néhány példány. 

Lychnis coronaria (L.) Desr.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: a szárazabb erdõkben, különösen a 
cseresekben, illetve azok nyiladékain gyakori. Az 
erdõtömb déli felében mindenhol él kisebb-
nagyobb csoportokban, az északi részeken 
azonban már valamivel ritkább. Adatai a 
következõk: Császár: Szarvas-hegy, Kopasz-hegy, 
Hangkút, Büdös-berek, Száraz-berek, Kõkoporsó 
Pusztavám: Új-szõlõhegy Bokod: Erzsébeti-erdõ, 
Két-ér-köze Dad: Cser-hegy. 

Dianthus arenarius L. ssp. borussicus Vierh.: 
Vértesalja, Vértesalji-dombság: Mór, a Szõke-
hegy északi részén, valamint a Hangkút és a 
Totoja-dûlõ nevû területeken él, többnyire kisebb-
nagyobb foltokban, de nagy egyedszámban. 
Júliusban fehérlik tõle a rét. További elõfordulása: 
Császár, a Szendi-erdõ telepített fenyveseinek 
nyiladékaiban, homoki gyepben.  

Cerastium sylvaticum W. et K.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Bokod, Erzsébeti-ér mentén 
égeres ligeterdõben. A közelben egyedül a 
Vértesbõl volt ismert (BOROS 1954), szintén 
égeresben, egy lelõhelyen (Oroszlány), ahol 
jelenleg is megtalálható.  

Corispermum nitidum Kit.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Mór, a Szõke-hegy északi részén, 
valamint a Totoja-dûlõben él nyílt homoki 
gyepben, valamint felhagyott homokbányában 
néhány száz, illetve néhány tucat növény.  

Polygonum arenarium W. et K.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Mór, a Szõke-hegyen és a 
Totoja-dûlõben elég gyakori. A közelben a 
Vértesben is megtalálható: Mór, Homok-tisztás 
(BOROS mscr. 1933, 1935, RIEZING 2000) 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult.: 
2000. április 8-án a Velencei-hegységben Pákozd 
határában a Tompos-hegy és a Pogány-kõ között, a 
Bella-patak forrásának közelében egy régebbi 
keréknyom mentén száraz gyepben találtam két 
virágzó példányát. 2001-ben ugyanazon az 
útvonalon (bár most március 17-én) végighaladva 
a következõ adatait gyûjtöttem: Sukoró, Kövecses-
hegy, tucatnyi; Meleg-hegy déli része, néhány 
száz; Nagy-legelõ-dûlõ, több száz (a keleti részén 
sok, majd nyugat felé haladva eltûnik és a nyugati 
szélén ismét sok); Angelika-forrás közelében 100 
virágzó tõ. Érdekes, hogy egy évvel korábban itt 
egyetlen példányt sem találtam! A taxonnak a 
következõ korábbi adatai ismertek a Velencei-
hegységbõl (TTM � településenként rendezve): 
Nadap, Antónia-hegy 1950. április 2. Boros Á.; 
Meleg-hegy 1934. március 25. Vajda L; Pákozd, 

Tompos-hegy 1938. március 15. Boros Á.; 
Sukoró, Hurka-völgy 1939. március 25. �A Hurka-
völgy felett a Bodza-völgytõl D-re levõ terület, 
gránitsziklás, napos, füves terület.� Boros Á., 
Utóbbi lelõhelyet viszonylag jól be lehet határolni, 
itt jelenleg telepített fenyves található. 

Allium suaveolens Jacq.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Tata, Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ) Az üdébb 
mélyedésekben öt folton összesen 1150-1200 
(1997) virágzó tõ. A környéken csak a tatai 
Fényes-forrásoknál található még meg (SCHRÓTH 
1972, MATUS & BARINA 1998), de itteni állománya 
jóval nagyobb. 

Allium sphaerocephalon L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Mór, a Szõke-hegy északi részén 
homokon 2100-as állomány (1997) Császár, 
Egresi-rét, valamint mellette a Szendi-erdõ 
telepített fenyveseinek nyiladékaiban, homoki 
gyepben néhány száz. Komárom-Esztergomi-sík: 
Kocs, a Faragó-dûlõben löszös talajon néhány 
tucat növény. 

Allium moschatum L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Mór, Szõke-hegy néhány tõ Bokod, az 
Erzsébeti-erdõ melletti névtelen száraz gyepben 
néhány tõ. FARKAS (1999) szerint a Vértes 
környékérõl nincsen korábbi adata. 

Lilium martagon L.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Bokod, az Erzsébeti-ér melletti 
gyertyános-kocsányos tölgyesben valamint 
Császár, a Büdös-berek nevû erdõrész két pontján 
(gyertyánosban). 

Scilla vindobonensis Speta: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Császár, a Büdös-berek északi részén 
cseres-gyertyános állományban él több ezer 
példánya. Komárom-Esztergomi-sík: Dunaalmás, 
�Csokonai-strand�, fehér nyár állományban 
néhány száz négyzetméteres folton tömeges, 
albínó egyedei is megjelennek (1996). 

Iris pumila L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Császár, a Szendi-erdõ telepített fenyvesének 
nyiladékaiban, zárt homoki gyepben látható 
néhány tõ.  

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (W. et K.) A. et 
D. Löve: Vértesalja, Vértesalji-dombság: Császár, 
a fentebb említett Szendi-erdõ telepített 
fenyvesének egyik nyiladékában, zárt homoki 
gyepben él néhány tõ. 

Iris variegata L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Mór, a Szõke-hegy északi részének gerincénél 
bokros területen 7 (1997), a Hangkútnál 
erdõszélen 14 (1997), illetve Kovács-erdõben a 
cseres állomány nyíltabb részein kb. 40 példány 
(2000). A közeli Vértesben a faj jóval gyakoribb. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár, az Által-ér 
forrásvidékén gyertyánosban a Kákás-tó nevû 
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erdõrészben fiatal cseresben valamint Pusztavám, 
a Száraz-hegyen és környékén fiatal és középkorú 
cseresben illetve a Hosszú-dûlõ északi részén 
cser-erdei fenyõ elegyes állományban él néhány tõ. 

Epipactis palustris (L.) Cr.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Császár, az Által-ér forrásvidékének 
láprétjén él. 1997-ben 1100, 1998-ban csak 950 tõ 
virágzott. 

Epipactis helleborine (L.) Cr.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Bokod, az Erzsébeti-erdõben 
gyertyános állományban láttam egyetlenegy 
példányát (1997). A Vértesalji-dombság területén 
csak itt találtam. 

Listera ovata (L.) R. Br.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: Császár, az Által-ér forrásvidékén a 
láprétbõl kiemelkedõ folton tenyészõ, fõleg cser és 
kocsányos tölgy alkotta facsoportban, valamint 
annak szélén él kisebb-nagyobb foltokban 
összesen kb. 150-200 pd. (1997-2000). 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Vértesalja, Vértesalji-
dombság: az üdébb erdõkben többfelé 
megtalálhatjuk, de mindenütt csak néhány 
példányt. Adatai a következõk: Császár, az Által-
ér forrásvidékének környéke a Szarvas-hegyi-
vízfolyás mente valamint Bokod, Erzsébeti-erdõ 
több pontja.  

Platanthera bifolia (L.) Rich.: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: az erdõkben többfelé 
találkozhatunk vele, de sehol sem gyakori. 
Lelõhelyei a következõk: Császár, Által-ér 
forrásvidék (gyertyánosban, illetve cseres-
kocsányos tölgyesben) Száraz-hegy (cseresben, 
cseres-kocsánytalan tölgyesben) Pusztavám, 
Hosszú-dûlõ (feketefenyves szélén). 

Ophrys sphegodes Mill.: Komárom-Esztergomi-sík: 
Tata, Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ). A 
mocsárréten, valamint az üde, zárt homoki 
gyepben nyílik évente igen változó 
példányszámban. Az egy évben maximálisan 
virágzó tövek száma kb. kétszázra tehetõ (1995), 
általában azonban 50 alatt marad. A Tata 
környékén sokáig kipusztultnak hitték, de közben 
innen is, valamint a Fényes-források környéki 
gyepekbõl (ahonnan korábbi adatai származtak: 
FEICHTINGER 1899) is elõkerült (MATUS � BARINA 
1998). 

Orchis morio L.: Komárom-Esztergomi-sík: Tata, 
Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ) kis folton 
mocsárrét és száraz zárt gyep találkozásánál 4-5 tõ 
(1995-2000). Dad, a Száki-úti-dûlõ északi részén, 
száraz homoki gyepben találtam 120 példányát 
(1997). 

Orchis militaris L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 

Császár, az Által-ér forrásvidékén a láprét 
magasabban fekvõ pontjain, és az erdõszéleken él 
170-250 példánya (1996-2000), valamint a 
környei Öreg-hegy nyugati oldalán száraz gyepben 
található egy kisebb állománya (35-45 tõ, 1994-
2000). Komárom-Esztergomi-sík: Tata, 
Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ). Évente általában 
300-350 tõ virágzik (1994-2000). Vannak 
félalbínó, illetve albínó egyedek is. A környezõ 
területeken, különösen a Vértesben gyakori faj. 

Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) 
Bonnier et Layens: Komárom-Esztergomi-sík: 
Tata, Remeteség, néhány tõ (1992). Tata, 
Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ), 15-30 virágzó tõ 
(1995-2000).  

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár, az Által-ér 
forrásvidékén kb. 2500 tõ a Szarvas-hegyi-ér 
mentén néhány száz tõ valamint Vérteskethely, a 
Battyáni-ér mentén néhány száz tõ. A Vértesalja 
megfelelõ élõhelyein szinte mindenütt 
megtalálható, mégis a korábbi irodalmak nem 
tesznek róla említést (FARKAS 1999 munkájában 
már ezek az adatok szerepelnek). 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rchb.: Vértes: Gánt, 
Kápolnapuszta, lejtõsztyeppréten néhány tõ 
(1993). Bakony: Isztimér, Burok-völgy, 
lejtõsztyeppréten egy tõ (1999). 

Eriophorum angustifolium Honckeny: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár, az Által-ér 
forrásvidékén, valamint az Által-ér mentén (Mór) 
él a következõ fajjal együtt 270-300-as állománya 
(1997-2000).  

Eriophorum latifolium Hoppe: Vértesalja, 
Vértesalji-dombság: Császár az Által-ér 
forrásvidékén él, az elõzõ fajjal együtt, melynél 
ritkább. 

Stipa capillata L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Császár, a Szendi-erdõ telepített fenyvesének 
egyik nyiladékában, zárt homoki gyepben. Mór, 
Totoja-dûlõ, valamint a Hangkúti-ér mellett.  

Stipa pennata L.: Vértesalja, Vértesalji-dombság: 
Császár, Egresi-rét pereme, valamint mellette a 
Szendi-erdõ telepített fenyvesének nyiladékaiban 
homokon Mezõ-tó melletti gyep (néhány m²�en) 
Mór, Szõke-hegy északi része Totoja-dûlõ és a 
Hangkúti-ér mellett homoki gyepben Környe, 
Öreg-hegy, löszgyepben Kömlõd, Szõlõ-hegyi-
dûlõ szintén löszgyepben. Komárom-Esztergomi-
sík: Tata, Ferencmajori-rét (Nagy-legelõ). Sajnos 
egyre kevesebb látható. 1994-ben még fehérlett 
tõle a terület, jelenleg azonban már csak kisebb 
foltokban, vagy szálanként jelenik meg. 
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Summary 
Data to the flora of the Northern Transdanubia, West-Hungary 

N. RIEZING 
 

Floristic records of those 57 species are presented that were the most interresting during study trips in the 
northern part of the Transdanubia between 1992-2001. The list also includes relatively frequent protected 
species (e.g. Neottia nidus-avis). Most of the data are from the eastern part of the Small Hungarian Plain and 
the surroundings of the Vértes Mts but some further ones are from the Velence Hills and the Fertõ Basin. 

The following data can be emphasized: Polystichum aculeatum (new for the Vértesalja, confirmation of 
the species in the surroundings of the Vértes Mts); Jovibarba globifera (new for the Velence Hills); Prunella 
grandiflora (first occurance in the eastern part of the Small Plain); Aster punctatus (new for the eastern part 
of the Small Plain); Cirsium brachycephalum (confirmation of the occurance near Lake Fertõ); Gagea 
bohemica (confirmation of the occurance in the Velence Hills at new sites) and Allium moschatum (new for 
the Vértes Mts). 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozom Király Gergelynek a problémásabb fajok határozásában nyújtott segítségéért, és a 
dolgozat írása közben adott hasznos tanácsaiért, Matus Gábornak hasznos észrevételeiért, valamint Dobolyi 
Z. Konstantinnak, Hock Zsófiának és Papp Gábornak a TTM Növénytárában nyújtott segítségükért.  
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