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Bevezetés 
 

Jelen közleményben folytatjuk a Déli-Bakony florisztikai kutatása (MÉSZÁROS � SIMON, 2001, 2002) 
során gyûjtött adataink közlését. Az alábbiakban a 2002-ben elõkerült florisztikai újdonságokat adjuk közre. 
(A Déli-Bakony flórakutatását elõzõ cikkeinkben ismertettük.) 

Az itt közölt adatok Veszprém, Nemesvámos, Tótvázsony, Nagyvázsony, Öcs, Pula, Taliándörögd, Úrkút, 
Padragkút és Hegyesd községhatárokból származnak. A fajok elnevezése és sorrendje SIMON (2000) munkája 
alapján készült. Az adatok egy részérõl fotódokumentáció és herbáriumi dokumentáció is létezik. A fajok 
lelõhelyeinek elnevezése 1: 10000-es erdészeti üzemi térképek, valamint 1: 10000-es EOTR térképek alapján 
történt, de néhány esetben, zárójelben téve a helyi vagy a turistatérképeken található elnevezések is 
szerepelnek. Amennyiben a térképeken nem találtunk földrajzi nevet egy adott területre úgy a helyi elnevezést 
alkalmaztuk. 

KOVÁCS J. A. (2002) közleményében számos adatunk (MÉSZÁROS � SIMON 2001) � hivatkozás nélküli � 
megerõsítését olvashatjuk. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a közelmúltban más szerzõ által már megtalált és 
leközölt adatokat nem publikálunk. 

 

Florisztikai adatok 
 

Equisetum telmateia Ehrh.: A padragkúti Köleskepe-
árok útszegélyeiben, árkaiban gyakori. 

Equisetum hyemale L.: A padragkúti Köleskepe-árok 
László kút környéki szakaszán több ezer töves 
állománya található. 

Ophioglossum vulgatum L.: Úrkút községhatárban a 
Mangániszap-tároló területén nyír (Betula pendula) 
uralta foltokban kisebb állományai találhatók. 

Asplenium scolopendrium L.: A nagyvázsonyi 
Ménesakol-árok és a padragkúti Köleskepe-árok 
területén több ezer töves populációi élnek. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth: A nagyvázsonyi 
Ménesakol-árokban és a Macskalik víznyelõ 
völgyében szálanként elõfordul. 

Dryopteris carthusiana (Vill) H. P. Fuchs: A 
nagyvázsonyi Gesztenyés területén, a Macskalik 
víznyelõ völgyében és az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén szálanként megtalálható. 

Isopyrum thalictroides L.: A Kab-hegy tömbjében a 
nagyvázsonyi Sátán-ároktól keletre fekvõ erdõben 
szálanként elõfordul. A Kab-hegy területérõl Rédl 
(1942) flóramûve említi. 

Anemone sylvestris L.: A nagyvázsonyi Magyal-
domb területén az ajkai út szegélyében több tucat 
töves állománya él. 

Caltha palustris L.: A nagyvázsonyi Halastó (egykor 
Pap-rét) délnyugati fakadékos csücskében, a 
nagyvázsonyi Sásos-kút és a pulai Tálodi-forrás 
piciny láprétjén elõfordul. 

Hepatica nobilis Mill.: A taliándörögdi Bokor 
kaszáló és Felsõdabos erdeiben nagy állományai 
találhatók. 

Adonis vernalis L.: A hegyesdi Víztározótól 
északnyugatra fekvõ gyepterületeken [a 
továbbiakban a terület helyi elnevezését:  
(�Svájcer�) használjuk] gyakori. 

Ranunculus lanuginosus L.: A nagyvázsonyi 
Metszõ-árokban és a padragkúti Köleskepe-árokban 
szálanként elõfordul. 

Rubus idaeus L.: A nagyvázsonyi Dozmat-rét 
melletti kõbányában kb. 100 m2 �t borít sarjtelepe, 
mely fõként meddõn található. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: A nagyvázsonyi 
Sásos-kút elnádasodó láprétfoltjában és a 
nagyvázsonyi Halastó délnyugati csücskében kisebb 
állományai élnek. 

Rosa spinosissima L.: A nemesvámosi Szár-hegyen 
és a tótvázsonyi Bogarason kisebb sarjtelepei meg-
találhatók. 

Rosa agrestis Savi: A hegyesdi Víztározótól 
északnyugatra fekvõ gyepterületen (Svájcer) néhány 
példányát találtuk. 

Prunus cerasus L.: A taliándörögdi Baksa-hegy déli 
oldalán erdõszegélyekben többfelé elõfordul. 

Ribes rubrum L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló 
nyíres cserjésében egy erõteljes tövét találtuk, mely 
valószínûleg a közeli Úrkút községbõl származó 
kivadulás. 

Chrysosplenium alternifolium L.: A Kab-hegy északi 
oldalán gyakori faj. 

Genista germanica L.: A nagyvázsonyi Bazaltbánya 
(Ménesakol-rét mellett) területén kisebb állománya 
található. 

Genista sagittalis L.: A tótvázsonyi Jákó-hegy cseres 
tölgyesében, valamint a nagyvázsonyi Dozmatrét 
melletti kõbányában több száz tövet számláló 
állományai élnek. 

Cytisus scoparius L.: A tótvázsonyi Jákó-hegy kis 
kiterjedésû kõbányájában tucatnyi terebélyes töve, 
míg a taliándörögdi Nyíres-kúttól nyugatra lévõ 
rekultivált bányaterületen több ezer töves állománya 
él. 
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Vicia cassubica L.: A nagyvázsonyi Bogárdi cseres 
tölgyesében gyakori. Vesprimensére új ! 

Lathyrus latifolius L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén kisebb állománya található. 

Daphne mezereum L.: A Kab-hegy tömbjében a 
Sátán-árok környékén nem ritka. 

Peplis portula L.: Az úrkúti Mangániszap-tárolótól 
nyugatra a magasfeszültségû vezeték pásztájában 
tócsákban gyakori. 

Epilobium lanceolatum Seb. Et Mauri: A 
nagyvázsonyi Vízvöröstó parlagján a 
vaddisznótúrások konkurenciamentes felszínein 
kisebb állományai találhatók. 

Dictamnus albus L.: A hegyesdi Ágó erdeiben 
erdõszegélyeiben gyakori. 

Seseli leucospermum W. et K.: A nemesvámosi Szár-
hegy északi oldalának dolomitsziklagyepjében több 
100 töves állománya található. 

Dipsacus pilosus L.: A padragkúti Köleskepe-árok 
völgyaljában vízfolyások mentén elõfordul. 

Succisa pratensis Moench: A nagyvázsonyi 
Semlyékes-tó környékén gyakori. 

Scabiosa canescens W. et K.: A nemesvámosi Szár-
hegyen több ezer töves, míg a nagyvázsonyi Mina-
völgy sziklagyepjében több száz töves állománya 
található. 

Geranium phaeum L.: A padragkúti Köleskepe-árok 
völgyaljában gyakori. 

Geranium palustre Torn.: A városlõdi Csalános-
völgy rétjein, erdõszegélyeiben nagy állománya 
található. 

Phyteuma orbiculare L.: A nagyvázsonyi Mina-
völgy sziklagyepjében kisebb állománya található. 
Rédl (1942) flóramûve a Mina-völgy területérõl 
említi. 

Callitriche palustris L.: Az úrkúti Mangániszap-
tárolótól nyugatra a magasfeszültségû vezeték 
pásztáján tócsákban gyakori. 

Gentiana crutiana L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén több ezer töves állománya él. 

Gentiana pneumonanthe L.: A taliándörögdi Felsõ-
Dabos rétjén kisebb állománya található. A faj itteni 
elõfordulására Sonnevend Imre hívta fel a 
figyelmünket. 

Onosma arenaria W. et K.: A hegyesdi Svájcer 
sziklagyepjeiben nem ritka. 

Scutellaria columnae All.: A hegyesdi Ágó 
tölgyeseiben kisebb állományai találhatók. 

Plantago argentea Chaix: A nagyvázsonyi Mina-
völgy sziklagyepjeiben kisebb állománya található. 
Rédl (1942) flóramûve a Mina-völgy területérõl 
említi.  

Corydalis intermedia (L.) Mérat: A Kab-hegy 
tömbjében a Nagyvázsony B 5-ös erdészeti karó 
környékén gyakori. Bükkös erdõben.  

Draba lasiocarpa Rochel: A hegyesdi Svájcer 
sziklagyepjeiben kisebb állományai találhatók. 

Cardamine flexuosa With.: A nagyvázsonyi Sátán-
ároktól nyugatra található erdei vízállások 
környékén gyakori. 

Hesperis tristis L.: A nemesvámosi Szár-hegyen és a 
Tapolcai út löszös talajú rézsûjében (a Betyárcsárda 
mellett) nem ritka. 

Viola rupestris F. W. Schm.: A tótvázsonyi Bogaras 
sziklagyepjeiben elõfordul. 

Hypericum maculatum Cr.: A nagyvázsonyi Dozmat-
rét környékén erdei tisztásokon elõfordul. 

Jasione montana L.: A taliándörögdi Nyíres-kúttól 
nyugatra lévõ rekultivált bányaterületen több ezer 
töves állománya él.  

Aster amellus L.: A nagyvázsonyi Mina-völgy 
területén kb. 100 töves állománya található. 

Aster lanceolatus Willd.: Az úrkúti Mangániszap-
tározó területén és a környezõ parlagokon gyakori. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench: A hegyesdi 
Svájcer gyepjeiben gyakori.  

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC.: A 
nagyvázsonyi Semlyékes-tó Carex elata 
zsombékjain néhány töve él.  

Carlina acaulis L.: A taliándörögdi Vásáros-domb 
(Vasáros-domb) legeltetett gyepjében kisebb 
állománya él.    

Leontodon incanus (L.) Schrank: A hegyesdi Svájcer 
száraz gyepjeiben nem ritka. 

Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir.: Nemesvámos 
községhatárban a Tapolcai út löszös talajú 
rézsûjében (a Betyárcsárda mellett) kb. 50 töves 
állománya található. 

Pyrola minor L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló nád 
(Phragmites australis) és hamvas fûz (Salix 
cinerea) uralta területén több kiterjedt telepe 
található. A padragkúti Köleskepe-árok bükkösében 
is megtalálható egy kisebb állománya. 

Lychnis coronaria (L.) Desr.: A hegyesdi rekultivált 
gipszbányától északra feketefenyõ ültetvény és 
fiatal cseres-tölgyes szegélyeiben több száz töves 
állománya él. 

Dianthus plumarius L. subsp. regis-stephani 
(Rapcs.) Baksay: A hegyesdi Svájcer 
sziklagyepjeiben gyakori. 

Dianthus deltoides L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén gyakori. 

Paronychia cephalotes (M. B.) Bess.: A hegyesdi 
Svájcer sziklagyepjeiben gyakori. 

Primula vulgaris Huds.: A nagyvázsonyi Pick-depó 
környékén feltáró út szegélyében néhány tucatnyi 
tövet számláló állománya található. 

Hottonia  palustris L.: A nagyvázsonyi Bazaltkarszt 
(Nyír-tó közelében) lefolyástalan mélyedéseiben 
gyakori. 

Veratrum album L.: A nagyvázsonyi Torma-rét 
közelében gyertyános-tölgyes állományban 
található több száz töves állománya. Csak a Carex 
remota jellemezte vízállásos részeken található. 

Asphodelus albus Mill.: A nagyvázsonyi 
Bazaltbányában (Ménesakol rét mellett) néhány 
töves frissen megtelepedett állománya él. 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schm.: A 
padragkúti Peres erdõben nem ritka. RÉDL (1942) 
flóramûve a Kab-hegyrõl említi. 
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Tamus communis L.: A Kab-hegy tömbjében a 
nagyvázsonyi Gesztenyéstõl északra a 8-as nyiladék 
környékén valamint a hegyesdi Ágó erdeiben kisebb 
állományai találhatók. 

Juncus tenuis Wild.: A nagyvázsonyi Nyír-tó 
környékén, a Bogárdi erdõben, a padragkúti Peres 
erdõben és az úrkúti Mangániszap-tárolótól 
nyugatra a magasfeszültségû vezeték pásztájában 
nem ritka. Fõként földutak tócsái mentén. A fajra 
Dr. GALAMBOS István hívta fel a figyelmünket a 
Nyír-tó környékén. 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.: A padragkúti Peres 
erdõ területén valamint a nagyvázsonyi 8-as és C 
nyiladék találkozásának környékén szálanként 
megtalálható. 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén nem ritka. 

Epipactis palustris (L.) Crantz: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén több ezer töves 
populációja él. 

Epipactis pontica Taubenheim: A padragkúti 
Jószerencsét-forrás völgyében kb. 20 töves 
állománya található (det: MOLNÁR V. Attila � 
SULYOK József). Bakonyicumra új ! 

Epipactis nordeniorum Robatsch: A nagyvázsonyi 
Metszõ-árokban valamint a Torma-rét közelében 
található ritkán járt erdei út nyomában néhány töves 
állományai élnek. A padragkúti Jószerencsét-forrás 
völgyében és a Köleskepe-árok László-kút környéki 
szakaszán tucatnyi tövet számláló állományai 
találhatók. Vesprimensére új ! 

Epipactis tallosii Molnár et Robatsch: A padragkúti 
Köleskepe-árokban a vízfolyást kísérõ égerligetben 
kb. 50 töves állománya található (det: MOLNÁR V. 
Attila). Vesprimensére új ! 

Epipactis  microphylla (Ehrh.) Swartz: A padragkúti 
Peres erdõ, a nagyvázsonyi Mina-völgy és 
Ménesakol-árok területén nem ritka. 

Epipactis purpurata Sm.: A nagyvázsonyi Metszõ-
árok területén néhány töve él. Rédl (1942) 
flóramûve a Kab-hegyrõl említi. 

Listera ovata (L.) R. Br.: Az úrkúti Mangániszap-
tároló területén több ezer töves állománya található. 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall L: A taliándörögdi 
Magyal-dombon, Kis magyalon és Vásáros-dombon 
(Vasáros-domb) összefüggõ több tízezer töves 
populációja él. A tótvázsonyi Bogarason is 
megtalálható kb. 50 töves állománya. 

Platanthera bifolia (L.) Rich.: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén, fõként az itt található 
nyíres foltokban gyakori. 

Ophrys sphecodes Mill.: A taliándörögdi Magyal-
hegyen és Kis Magyalon is több száz töves 
állományai találhatók. 

Orchis morio L.: Az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén néhány töves állománya él.  

Orchis purpurea Huds.: A hegyesdi Víztározótól 
nyugatra lévõ erdõfoltok gyakori növénye. 

Orchis mascula L. subsp. signifera (Vest.) Soó: A 
nagyvázsonyi Bogárdi cseres-tölgyesében 15-20 
töves állománya található. Fõként a ritkás 
erdõrészekben és a naposabb útszéleken él. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén néhány töves 
állománya található. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén nyíres foltokban, 
erdõszegélyekben, Solidago gigantea uralta 
részeken is megtalálható. Összesen kb. 50 töves 
állománya él itt. A Dunántúl egyik legnagyobb 
ismert állománya. 

Dactylorhiza × kerneriorum (Soó) Soó (D. fuchsii × 
D. incarnata): Az úrkúti Mangániszap-tároló 
területén közös bejárásunkkor MOLNÁR V. Attila 
találta és azonosította egy példányát. 

Scirpus sylvaticus L.: A nagyvázsonyi Halastó 
délnyugati csücskében nem ritka. 

Carex pendula Huds.: A nagyvázsonyi Sátán-árok 
környékén és a B nyiladékon elterjedt faj. 

Carex vesicaria L.: A nagyvázsonyi Semlyékes tó 
szegélyeiben gyakori. 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.: A nagyvázsonyi 
Semlyékes-tó területén és a Gesztenyés menti út 
pocsolyáiban nem ritka. Rédl (1942) flóramûve a 
Kab-hegyrõl említi. 

Poa badensis Hke.: A tótvázsonyi Bogaras valamint 
a hegyesdi Svájcer dolomitszikla-gyepjeiben 
gyakori. 

Cynosurus cristatus L.: Az öcsi Nagy-tó melletti 
legelõn, az úrkúti Mangániszap-tároló területén, a 
padragkúti Peres erdõ tisztásain és a nagyvázsonyi 
Bogárdi sarok felhagyott szántóin és vadföldein 
gyakori. A Kab-hegyrõl Rédl (1942) flóramûve 
említi. 

Trisetum flavescens (L.) R. et Sch.: Az úrkúti 
Mangániszap-tároló területén elõfordul. 

Avenula pubescens (Huds.) Dum.: A nagyvázsonyi 
Új-rét, Pick-depó és Ménesakol-rét jellemzõ faja. 

Stipa pennata L.: A veszprémi Csatár-hegy déli 
oldalán található lejtõsztyepek gyakori faja. Rédl 
(1942) a Csatár-hegyrõl említi. 

Stipa pulcherrima C. Koch: A veszprémi Csatár-
hegy déli oldalának lösztakaróján elõfordul. 

Stipa eriocaulis Borb.: A hegyesdi Svájcer 
dolomitgyepjeiben gyakori. Megtalálható az 
egykori telepített feketefenyvesek (leégett területek) 
helyén kialakuló gyepvegetációban is. 

Milium effusum L.: A nagyvázsonyi Sátán-árok 
bükkösében és a Gesztenyés területén szálanként 
megtalálható. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönjük MOLNÁR V. Attilának és SULYOK Józsefnek az Epipactis pontica meghatározásában nyújtott 
segítségüket. Köszönjük Dr. SONNEVEND Imrének és Dr. GALAMBOS Istvánnak értékes információit és a 
terepmunkában való részvételt.  

 

Zusammenfassung 
Angaben zur Flora des südlichen Bakony III. 

A. MÉSZÁROS � P. SIMON 
 

Die Autoren setzten ihre bereits früher begonnene floristische Erforschung des südlichen Bakony fort. Die 
vorliegende Mitteilung umfaßt die im Jahre 2002 gesammelten Funddaten. 

Auf dem Gelände der Manganschlamm-Deponie bei Úrkút findet sich eine wertvolle Pionier-Vegetation 
mit solchen Arten, wie Dactylorhiza fuchsii, Epipactis palustris, Listera ovata, Ophioglossum vulgatum, 
Gentiana crutiata und Pyrola minor. 

In den Tälern und Wäldern auf der Nordflanke des Berges Kab-hegy kamen Equisetum hyemale, 
Asplenium scolopendrium, Dipsacus pilosus, Corydalis intermedia zum Vorschein, sowie die für den 
Florenbezirk Vesprimense neue Art Epipactis nordeniorum und die für den Florenbezirk Bakonyicum neue 
Art Epipactis pontica.  

Aus den Trockenrasen des erforschten Gebietes gelang uns, für zahlreiche Arten (Seseli leucospermum, 
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani, Draba lasiocarpa, Leontodon incanus, Rosa agrestis, Ophris 
sphecodes, Spiranthes spiralis, Taraxacum serotinum) neue Vorkommen auszuweisen. 
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