
Bot. Közlem. 108(1), 2021

Botanikai Közlemények 108(1): 27–42 (2021)
DOI: https://doi.org/10.17716/BotKozlem.2021.108.1.27

 Adatok a Kisalföld fl órájának ismeretéhez IV.

SCHMIDT Dávid1 és HASZONITS Győző

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.; 1schmidt.david@uni-sopron.hu

Elfogadva: 2021. március 4.

Kulcsszavak: elterjedés, élőhelyátalakulás, fl orisztika, idegenhonos növényfaj, védett növényfaj. 

Összefoglalás: Dolgozatunkban a Kisalföld határainkon belülre eső területén 2015–2020 közötti 
időszakban végzett fl orisztikai kutatások legfontosabb eredményeit ismertetjük. Az előfordulási 
adatok felsorolását követően értékelésre kerül országos vagy regionális jelentőségük, növény-
földrajzi, természetvédelmi szerepük. A felsorolásban 52 fajról szerepelnek új adatok, amelyek 
közül 40 hazánkban természetes (honos) előfordulású, 12 idegenhonos elem. Eredményeink 
közül kiemelendő a Kisalföldre nézve új Gagea minima megtalálása, az Epipactis tallosii két új ál-
lományának felfedezése, a Polystichum setiferum előfordulásának bizonyítása, továbbá több gyom-
jellegű növény (Apera interrupta, Calepina irregularis, Erigeron sumatrensis, Euphorbia prostrata, 
Panicum dichotomifl orum) új lelőhelyeinek kimutatása. Jelentősebben bővítjük az ismereteket az 
Erysimum hieraciifolium szigetközi, a Succisella infl exa rábaközi, és az Ornithogalum × degenianum 
Marcal-medencei elterjedéséhez. Adatokat közlünk közutak mentén terjedő (Atriplex micrantha, 
Dittrichia graveolens, Eleusine indica), valamint dísznövényként ültetett (Pennisetum alopecuroides, 
Sedum pallidum) adventív fajokról.

Bevezetés

A Kisalföld fl órájának feltárását célzó kutatásaink 2000-ben kezdődtek. Az 
eltelt 20 év alatt gyűjtött adatainkból eddig három válogatást adtunk közre jelen 
cikksorozat keretében (Schmidt és Bauer 2005; Schmidt 2010, 2015). Korábbi 
tanulmányaink adatai elsősorban a Kisalföld Győr környéki részeiről származnak, 
e szűkebb terület aktuális fl órája ma kiválóan feltártnak tekinthető. Kutatásainkat a 
2015 óta eltelt időszakban a Kisalföld csaknem egészére kiterjesztettük. Érdekesebb 
Győr környéki adataink mellett, aktuális dolgozatunkban két, részleteiben kevéssé 
ismert kistáj, a Csornai-sík és a Pápa–Devecseri-sík területéről közöljük a legtöbb 
adatot, amellyel a terület fl órájának feltártságát kívánjuk javítani.

Anyag és módszer

Adataink az alábbi kistájak területét érintik (Dövényi 2010 alapján): 
Szigetköz (rövidítve az Enumerációban: SZK), Mosoni-sík (MS), Csornai-
sík (CS), Kapuvári-sík (KS), Marcal-völgy (MV), Pápa–Devecseri-sík (PDS), 
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Igmánd–Kisbéri-medence (IKM), Győr–Tatai-teraszvidék (GTT). Az Enumerá-
cióban a fajok az Új magyar füvészkönyv (Király 2009) sorszámai és névhasz-
nálata szerint kerülnek felsorolásra. A műben nem található fajok esetében a 
The Plant List (2013) adatbázis által elfogadott taxonneveket alkalmaztuk, és 
rendszertani helyükön, a hazai rokon fajok közé illesztve tárgyaljuk őket. 

Az Enumerációban összesen 52 fajról szerepelnek új adatok, amelyek közül 
40 hazánkban honos előfordulású, 12 idegenhonos elem.

A lelőhelyek a következő módon kerülnek bemutatásra: kistáj (rövidítve), 
településhatár, településrész (ha van), földrajzi név. Ezen kívül indokolt esetben 
további információk (populációméret, pontos tőszám, termőhelyleírás, termé-
szetvédelmi és növényföldrajzi vonatkozások, megtalálás éve) is szerepelnek. Az 
előfordulási helyek után a közreműködő adatközlők nevének monogramja olvas-
ható (BB = Bozsaky Bonifác, HGy = Haszonits Győző, JZ = Jóna Zoltán, KD 
= Kovács Dániel (Győrszentiván), KP = Kovács Péter, PA = Pallás Anna, SD = 
Schmidt Dávid, SK = Süveges Kristóf, SzCs = Szinetár Csaba, SzT = Szuromi 
Tamás, TV = Tiborcz Viktor, VR = Vinczi Réka), majd a megtalálás éve(i), a 
kvadrátazonosító (Király és Horváth 2000 alapján), végül a bizonyító pél-
dány meglétének „H” jelzése. A gyűjtött herbáriumi példányok minden eset-
ben a Magyar Természettudományi Múzeum herbáriumában (BP) találhatók. 
Adataink értékelése során gyakran használtuk a Magyarország edényes növény-
fajainak online elterjedési atlasza térképeit és háttéradatait (Bartha et al. 2021).

Eredmények

A nagytáj egészét érintő fl órakutatás eredményeként a Kisalföldre néz-
ve új Gagea minima egy lelőhelyről került elő. Két újabb állományát találtuk az 
Epipactis tallosii-nak. Megerősítjük az eddig csak régi, bizonytalan kisalföldi ada-
tokkal rendelkező Polystichum setiferum előfordulását. Az alulkutatottnak számí-
tó Pápa–Devecseri-sík homoki élőhelyeiről és nedves rétjeiről több, eddig adat-
hiányos faj lelőhelyeit közöljük, pl. Gagea pusilla, Medicago monspeliaca, Plantago 
maritima, Senecio sylvaticus, Silene multifl ora, Th ymelaea passerina, továbbá szá-
mos páfrányfaj új megjelenéséről is beszámolunk a terület kultúrfenyveseiből. 
A Rábaközből több ritka, többségében védett növényfaj új adatát mutatjuk 
be. Jelentősebben bővítjük az ismereteket a Succisella infl exa rábaközi, és az 
Ornithogalum × degenianum Marcal-medencei elterjedéséhez.

A Győr–Tatai-teraszvidéken megtaláltuk a Campanula bononiensis és a 
Verbascum speciosum egy-egy lelőhelyét, és megerősítést nyert a Seseli hippo-
marathrum előfordulása. A ritka Orobanche arenaria-nak újabb adatát közöljük. 
Az orchideafl óra kutatásának eredményeként előkerült az Ophrys apifera máso-
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dik szigetközi lelőhelye. Bővítjük a hazánkban csak a Szigetközben élő Erysimum 
hieracifolium és Ranunculus fl uitans előfordulási adatait. Több, a térségben 
igen ritka, vagy eddig hiányzó előfordulású honos (Apera interrupta, Calepina 
irregularis) és adventív (Erigeron sumatrensis, Euphorbia prostrata, Panicum 
dichotomifl orum) gyomjellegű növényfajnak közöljük új kisalföldi adatait, to-
vábbá autóutak mellett terjedőben lévő fajok (Atriplex micrantha, Dittrichia 
graveolens, Eleusine indica) megjelenéseit soroljuk fel. Beszámolunk a dísznö-
vényként ültetett Pennisetum alopecuroides és Sedum pallidum több elvadulásá-
ról, a térségben zajló meghonosodási folyamatáról.

Enumeráció

17. Ophioglossum vulgatum L. – KS: Babót: Babóti-erdő, keményfás ligeter-
dőben néhány száz tő (SD, 2019, 8468.2). – SZK: Győr: Püspökerdő (SD, 2020, 
8271.4); Dunasziget: Cikolasziget, a Duna töltését kísérő nedves cserjés állomány 
alatt, két lokalitásban (TV és SD, 2017, 8070.3); Rajka: a Tározó töltésének sze-
gélyében, somcserjés alatt, 1 tő (SD, 2016, 8069.2).

26. Polypodium vulgare L. – PDS: Tét: Sárdosi-erdő, Zöldmajortól DK-re a 
Tét 73 erdőtömbben, néhány tő (SD, 2020, 8471.1), Betlehempusztától ÉNy-ra 
a Tét 12 erdőtömbben (SD, 2020, 8471.1), Betlehempusztától Ny-ra a Tét 17 er-
dőtömbben (SD, TV és HGy, 2016, 8471.1), Tétszentkúttól ÉNy-ra lévő ültetett 
erdeifenyvesben, több ponton (SD, 2020, 8570.2). – Mindenütt homokra ültetett 
erdeifenyvesekben. Erősebben kisavanyodó talajfelszínen, gyakran jellegzetes 
mohafajokkal együtt (Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Rhytidiadelphus 
triquetrus, Rh. squarrosus) jelenik meg. A térség kultúrfenyveseiben másodlagos 
betelepülő, korábban a kistájról nem közölték, a Flóraatlasz szerint a Kisalföldön 
csak a Marcal-medencének a Bakonyaljával határos sávjában fordul elő.

50. Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. – PDS: Tét: Tétszentkúttól ÉNy-ra 
lévő ültetett erdeifenyvesben, 1 tő (SD, 2020, 8570.2; H). – Ebből a fenyvesből ko-
rábbi cikkünkben (Schmidt 2015) közöltük az Athyrium fi lix-femina, Dryopteris 
carthusiana, D. dilatata és Polystichum aculeatum előfordulását, amelyeket a 2020-
ban tett terepbejárások alapján is meg tudunk erősíteni. Emellett itt további 2 páf-
rányfaj is előkerült (Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare). Két ismert kis-
alföldi adata a dunaalmási Ebgondolta-erdőben (Seregélyes 1999), illetve a 
Flóraatlasz térképe alapján a Marcal-medence déli peremén (Lájer K. 2004-es 
adatközlése, Bartha et al. 2021) található, ezeket újabban nem erősítették meg.

51. Polystichum aculeatum (L.) Roth – PDS: Tét: Betlehempusztától ÉNy-
ra a Tét 12 erdőtömbben (SD, 2020, 8471.1), Pókvárpuszta, Pókvári-erdő, a Tét 
89 erdőtömbben (SD, 2020, 8470.4). – Az Alföldön igényeinek megfelelő termő-
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helyet többnyire csak emberi építményeken (pl. kutak, épületfalak) és ültetett 
tűlevelű kultúrállományokban talál. Ez utóbbi élőhelytípusból jelenleg négy elő-
fordulása ismert, mindenütt homoki erdeifenyvesben nő. Téti lelőhelyein szálan-
ként jelenik meg, összesen 10–15 lokalitásban. A tájföldrajzilag a PDS-hoz tarto-
zó Somló sziklás erdejéből Bauer (2003) jelzi őshonos előfordulását.

–. Atriplex micrantha Ledeb. – CS: Csorna: M86-os autóút elkerülő szaka-
szán, a középső szalagkorlátok által közrezárt, kaszálással nem érintett sávban 
helyenként nagy számban (SD, 2018, 8469.2 és 8369.4). – KS: Beled: M86 autó-
út sávelválasztójának szélén, 124–125. és 127–128. km között (SD, 2020, 8568.2); 
Zsebeháza: M86 autóút sávelválasztójának szélén a 138–139. km között (SD, 
2020, 8469.3). – Az M86 autóút mentén elsőként a 2015 őszén átadott csornai el-
kerülő szakaszon észleltük, ahol azóta több kilométeren át összefüggő állományt 
hozott létre. Újabb, Beled környéki megjelenése egyértelműen e gazdag populá-
ciók magszórása révén alakulhatott ki. A fajt első ízben 2013 őszén gyűjtötték ha-
zánkból az M1-es autópálya mellől (Győrújbarát, 2013.09.13.: 3 lap, leg. Schmidt 
D.; Hegyeshalom, 2013.09.15.: 2 lap, leg. Schmidt D.; Győrújbarát, 2013.10.20.: 2 
lap, leg. Schmidt D.). A bizonyító példányokkal dokumentált előfordulások a fel-
merülő taxonómiai kételyek miatt nem kerültek publikálásra, és Mesterházy 
et al. (2017) sem tárgyalja.

117. Alnus incana (L.) Moench – CS: Rábapatona: Sárdos-dűlő, jellegtelen 
puhafás erdősávban néhány egyed (Öreg-Rábca mente) (HGy, 2019, 8370.2). – A 
közeli kónyi Tündér-tó mellől Király és Király (2018) publikálta előfordulását.

298. Stellaria palustris Retz. – CS: Barbacs: a Keszeg-ér mellett, éles sásos 
magassásréten, 10 tő (HGy, 2018, 8369.4). – KS: Rábatamási: Szárföldi-határra-
dűlő, ecsetpázsitos mocsárréten, pántlikafüves mocsárréten, rekettyefüzes fasor-
ok szegélyében, 10-20 töves állományok (HGy, 2019, 8368.4). – A Dunántúlról 
mindössze három előfordulási körzete ismert (Vend-vidék, Marcal-medence, 
Hanság és Rábaköz), amelyek közül a Hanságban a legelterjedtebb, de itt is csak a 
jobb állapotban fennmaradt mocsárréteken található. Fenti két adata is ilyen élő-
helyekről származik. A Rábához kapcsolódó régi Győr környéki adatait (Enese; 
Győr: Katonarét) a keresés ellenére sem sikerült megerősíteni.

349. Silene multifl ora (Waldst. et Kit.) Pers. – PDS: Győrszemere: a tele-
püléstől K-re, a vasúti sínek keleti oldalán elterülő réten több száz tő (SD, 2020, 
8471.1), valamint a Kúria-réttel szemben a 83. sz. főút nyugati oldalán, regenerá-
lódó mocsárréten néhány tő (SD, 2020, 8471.1). – A kistájról ezek az első megfi -
gyelései. Újabb adatait főként az Igmánd–Kisbéri-medence területéről, szikese-
dő rétekről ismertük, de lelőhelyei ott is nagyon megfogyatkoztak, annak elle-
nére, hogy a faj viszonylag jól tolerálja élőhelyének degradálódását. A Csornai-
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síkon, Győrtől nyugatra, a Rába és a Rábca menti réteken is előfordul (Schmidt 
és Bauer 2005; Nagy A. 2004-es adatközlése, Bartha et al. 2021).

429. Ranunculus fl uitans Lam. – SZK: Mecsér: a Mosoni-Dunában, a 
közúti híd feletti szakaszon helyenként állományképző (SD, 2016, 8270.2). – 
Hazánkban csak a Mosoni-Dunában él, legkeletibb előfordulása Győrzámolynál 
van (Mesterházy A. ex litt.). Mecséri lelőhelyét eddig nem közölték.

511. Erysimum hieracifolium L. – SZK: Dunaremete: hajókikötő, part menti 
kövezésen (SD és TV, 2017, 8170.2); Dunasziget: Denkpáli hallépcső, part menti 
kövezésen (SD, 2017, 8070.3); Lipót: Dunaparti kavicsos út mentén többfelé (SD, 
2011, 8171.1); Rajka: Helena-sziget, kavicsos folyóparton (SD, 2010, 8069.2). – 
Megfi gyeléseink nem gazdag populációkra vonatkoznak, mindenütt kisebb pél-
dányszámban van jelen. Adatait ritkán publikálják, amiben sajátos, szűk hazai 
elterjedése is szerepet játszik. Schmidt és Bauer (2005), Király és Király 
(2006) adatai, valamint az itt közölt lelőhelyei alapján jelenleg 6 fl óratérképezé-
si kvadrátból ismert, de az élőhelykínálat alapján a kistáj egészén előfordulhat.

622. Calepina irregularis (Asso) Th ell. – MV: Vinár: a Marcal-híd mellett, 
gyomos útrézsűn néhány tő (SD, 2016, 8669.4). – Országosan csak néhány jelentő-
sebb előfordulási gócponttal (pl. Balaton-felvidék, Dél-Dunántúl, Dél-Tiszántúl) 
rendelkező faj, amely mindeddig a Kisalföldről hiányzott. Mesterházy és 
Kulcsár (2015) két, szintén új, adventívnek vélt megjelenését közli a Nyugat-
Dunántúlról, közülük a sitkei lelőhely kb. 20 kilométerre van.

–. Sedum pallidum M. Bieb. – IKM: Nyúl: a 82-es főút mellett, a temető előt-
ti árokpart nyírt gyepjében, több m2-es összefüggő foltban (SD, 2020, 8472.1). – 
PDS: Győrszemere: Koroncói út, árkokban elvadulva többfelé (pl. a lovardával 
szemben) (SD, 2020, 8471.1); Tét: a település központi kereszteződésében, járda-
szélen, valamint a Fő út és Győri út kereszteződésében, járdaszélre kivadulva (SD, 
2020, 8471.3). – A dísznövényként ültetett faj kivadulásairól 2009-től vannak ha-
zai megfi gyelések (Wirth et al. 2020). Király és Takács (2020) a Fertő tó déli 
pereméről közli első kisalföldi adatait. Megfi gyeléseink szerint városi környezet-
ben (árokpartokon, rézsűkön, temetők körüli gyepekben) igen könnyen elvadul 
és hoz létre több m2-es telepeket. Ritkán virágzik.

–. Euphorbia prostrata Aiton – CS: Csorna: Szent István tér, virágládákban és 
mellette a díszkövezett téren több tucat tő (SD, 2019–2020, 8369.4). – A Kisalföld 
területéről még nem közölték, de Molnár et al. (2020) a szomszédos Devecseri-
Bakonyalja nyugati peremterületéről közli egy előfordulását. További megjelenései 
hőszennyezett városi környezetben és virágkertészetek területén biztosra vehetők.

949. Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – PDS: Győrszemere: Kőris (Nagy-
szentpáltól DNy-ra), nyílt homoki gyomtársulásban (SD, 2020, 8471.1). – 
Polgár (1941) a Tét környéki homokterületről nem jelzi. A Marcal-medence 
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északi részéről Schmidt és Bauer (2005) közölte, a fenti a harmadik adata a 
térségből. A Gyirmót és Mórichida közötti terület kisebb homokbuckáinak apró, 
gyomos gyepfragmentumain még többfelé jelen lehet.

1135. Th ymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. – PDS: Győrszemere: Tégla-
dombi-dűlő, a település északi részén, a focipálya mellett, gyomos félszáraz gyep-
ben (SD, 2020, 8471.1). – Kisalföldi adatai (lásd a Flóraatlaszt) nagyrészt Győr 
térségére, a száraz homokos talajú területekre szorítkoznak.

–. Ludwigia grandifl ora (Michx.) Greuter & Burdet – GTT: Ács: Ernő-
majortól délre, a felhagyott kertészet telephelye melletti tó szegélyén, néhány he-
lyen (leg.: KP, det.: SD, 2020, 8273.4). – A kis tavat tápláló (kb. 80 °C-os) termál-
kifolyó a tótól 170 méterre tör a felszínre, vize még a tóban is érezhetően meleg. 
A tóalma két kisebb, önfenntartó állománya a tó befolyó felőli sarkában talál-
ható, október elején néhány virág volt látható. Megtelepedésének hátterében a 
(már megszűnt) kertészeti tevékenység áll, korábban termesztették (Riezing N. 
ex litt.). A faj aktuális elterjedését Mesterházy et al. (2019) mutatta be, mely 
szerint a Kisalföld keleti peremén több előfordulása ismert az Által-ér vízgyűjtő 
területéről.

1268. Seseli hippomarathrum Jacq. – GTT: Gönyű: Gönyűi-erdő, Rábli, 
homokpusztagyepben néhány tő (SD, TV és PA, 2015, 8272.4). – A kisalföldi me-
szes homokpuszta Győr és Gönyű közötti területén Polgár (1941) szerint szór-
ványos előfordulású volt. Azóta erősen visszaszorult, jelenleg mindössze a fenti 
adatát tudjuk megerősíteni. Ács-Komárom környékén (szintén homoki gyepek-
ben) néhány ponton és a Pannonhalmi-dombságban (szegélygyepekben) vannak 
frissebb adatai.

1278. Foeniculum vulgare Mill. – CS: Markotabödöge: Cakóháza és Markota-
bödöge közötti műút menti árokban 3 tő (HGy, 2020, 8369.2); Rábcakapi: 
Rábcakapi és Bősárkány közötti műút rézsűjében, 10–15 tő (HGy, 2020, 8269.4). 
– Korábban, a fent említett utak menti szántókon termesztették. Megtelepedései 
ezekből a forrásokból származnak. (A területen több mint 5 éve nem volt édes-
köményvetés.)

1301. Cnidium dubium (Schkuhr) Th ell. – KS-CS: Sobor: Vince-fő-dűlőtől 
délre, cserjésedő nedves réten (SD, 2018, 8570.1). – CS: Rábapatona: Telekaljai 
rétek és az Öreg-Rábca között, degradált kékperjés lápréten (HGy, 2019, 8370.2). 
– A Kisalföld középső részéről (főleg a Hanság és a Rábaköz területéről) első-
sorban Király et al. (2015) adatközlése nyomán előfordulása jól dokumentált-
tá vált. A rábaközi adatokhoz csatlakozik a sobori is, itteni élőhelye egy kiszára-
dó jellegű, a felhagyott kaszálás miatt cserjésedő nedves rét, ahol a szegélyeken 
már száraz gyepi kísérőfajok is élnek, pl. Cuscuta epithymum, Pseudolysimachion 
spicatum, Rosa gallica.
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1385. Gentiana pneumonanthe L. – KS: Szilsárkány: Blasosok-dűlő (a 
Keszeg-ér és a vasútvonal között), több tucat tő (SD, 2018, 8469.1), Pap-tag, mo-
csárréten néhány tő (SD, 2018, 8469.3). – Előfordulása legközelebb a Répce és a 
Rába mellől ismert. A szilsárkányi állományoknak életteret adó mocsárrétek ép-
ségét hosszabb távon több tényező is fenyegeti. A közelmúltban megépült (a réte-
ket átszelő) M86-os autóút miatt a fragmentáció és gyomosodás, a rétek területé-
nek csökkenése és kaszálásának felhagyása, valamint a klíma szárazabbá válása 
következtében az eljellegtelenedés, fajkészlet-homogenizáció fokozódik.

1466. Callitriche cophocarpa Sendt. – SZK: Győr: a Mosoni-Duna iszapos 
partján a püspökerdei átvágás felső vége közelében, 2 tő (leg.: SD, det.: Mester-
házy Attila, 2020, 8271.4). – A Kisalföldön igen szórványos, a Rábaköz területé-
ről csak néhány fl óratérképezési adata ismert Ikrény (Börcsök Z. 2004-es adat-
közlése, Bartha et al. 2021), Maglóca, Szany és Sobor mellől (Király G. 2004-
es adatközlése, Bartha et al. 2021). Polgár (1941) szerint ritka, a Rába és a 
Mosoni-Duna győri szakaszáról, valamint a Marcal anyaggödreiből jelezte. Bár 
korábban (pl. 2004-ben) a Mosoni-Duna folyóparti iszapnövényzetét ismételten 
kutattuk, akkor nem került elő a növény, időszakos jelleggel bizonyára még több-
felé előfordulhat a folyó mentén.

1601. Verbascum speciosum Schrad. – GTT: Győr: Győrszentiván, a Lőtér 
közelében, homoki legelőn (a szürkemarhák delelőhelyén), nagyobb csoportban 
(SD, 2018, 8272.4). – MS: Hegyeshalom: Orgona utcai vasúti átjáró mellett, szá-
raz ruderális gyepben, számos tő (HGy és SK, 2019, 8068.4). – A Kisalföldön 
nincs természetes előfordulása, a fenti adatok mellett korábbi egyetlen jelzése 
(Polgár 1941: Kismegyer, vasút mellett) is átmeneti behurcolásra utalnak.

1688. Orobanche arenaria Borkh. – GTT: Győr: Szentiváni-erdő, nyílt ho-
mokpuszta gyepben, 2 virágzó tő, Artemisia campestris-en (SD, KP, SzCs és TV, 
2016, 8272.3). – Lelőhelyén nem jelentkezik minden évben, ami a korábban pub-
likált ivánházi adatra is igaz (Schmidt 2015). Ez a harmadik aktuális előfordu-
lási adata a Győr–Tatai-teraszvidékről.

1695. Orobanche reticulata Wallr. – CS: Győr: Újvárosi Rábca-töltés gyomos 
gyepjében (részben Abda községhatárban), Carduus acanthoides-en (PA, 2015, 
8371.2). – IKM: Bőny: Bőnyi-Koldus-telkek, útszéli gyomtársulásban, Carduus 
acanthoides-en (SD és TV, 2016, 8373.3). – SZK: Dunaszeg: Gyulamajor, a kerék-
párút mellett futó árok füves rézsűjén, Carduus acanthoides-en (leg.: BB, det.: SD, 
2020, 8271.1). – A néhány száz egyedből álló gazdag győri populációra 2015-ben 
Pallás Anna egyetemi hallgató fi gyelt fel. A lelőhely vélhetően azonos a Polgár 
(1941) által „Ujv. Rábcatöltés” néven közölt adattal. Bőnyi adata szintén meg-
erősítés, Polgár (1941) a szomszédos dűlőről („Selyemtelek-puszta”) közölte. A 
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Kisalföldön ritka faj, Bartha et al. (2021) térképe szerint a fentiek mellett csak 
Mosonmagyaróvár környékén ismert.

1715. Sherardia arvensis L. – GTT: Győr: Nádorvárosi köztemetőben, tapo-
sott gyomtársulásokban, illetve néhány sírhanton is ( JZ és SD, 2020, 8371.2). – A 
Kisalföldön – klíma- és talajigényei miatt – kimondottan ritka.

1751. Plantago indica L. – MS: Lébény: vasútállomás, kőzúzalékon (SD, 
2020, 8270.2). – PDS: Tét: a Marcal bal parti töltésgyepjében a 8418. sz. közút-
tól keletre (SD, 2020, 8470.2). – Mindkét kistájról a második adata. A Mosoni-
síkról Pinke és Pál (2001) közli, míg Koroncóról egy igen régi említése ismert 
(Ebenhöch 1876). Téti lelőhelye a Marcal töltésének egy olyan szakaszán talál-
ható, amely egy már elhordott homokos kiemelkedéssel (goronddal) érintkezik.

1752. Plantago maritima L. – PDS: Szerecseny: Belső-halmi-dűlő, mocsár-
réten, ezres nagyságrendben (SD, 2020, 8571.1). – Lelőhelye a község egykori le-
gelője, ahol a Festuca pratensis-es nedves rét hirtelen megy át a Plantago maritima 
által uralt típusba. További jellemző fajok itt az Achillea asplenifolia, Centaurea 
pannonica, Lotus tenuis, Trifolium fr agiferum. A faj a Marcal-medencében igen 
ritka, a győrszemerei Hatos-dűlő sziki rétjéről (Schmidt 2007) már kipusztult 
(élőhelyét felszántották), további egy adata Nagyacsádról származik (Mesterházy 
A. 2003-as adatközlése, Bartha et al. 2021).

1789. Succisella infl exa (Kluk.) Beck – CS: Árpás: Megág-dűlő, nedves ré-
teken nagy egyedszámban (SD, 2018, 8470.3); Bezi: Kertaljai-hany, mocsárréten 
(SD és HGy, 2018, 8370.1); Fehértó: Fehér-tó déli oldalán, kékperjés lápréteken 
(HGy, 2019, 8370.1); Lébény: Herceg-csatorna és 8529. sz. közút kereszteződésé-
től északra fekvő kékperjés lápréten számos tő (HGy, 2019, 8269.4), Alfar-dűlő, 
mocsárréten (SD, HGy és BB, 2018, 8270.3); Mosonszentmiklós: csatorna mellet-
ti mocsárrét fragmentumban a településtől délre (SD, HGy és BB, 2018, 8270.4). 
– KS: Szilsárkány: Pap-tag, mocsárréten többfelé (SD, 2018, 8469.3). – Új adata-
ink a Flóraatlasz térképén eddig is jól kirajzolódó elterjedési mintázatot egészí-
tik ki.

1797. Campanula glomerata L. – PDS: Győrszemere: a Sokorói-Bakony-ér 
és a Tóth-tag között, üde rét szárazabb szegélyén, néhány tő (SD, 2020, 8471.1). 
– A Kisalföldön ritka, csak néhány régi irodalmi és újabb fl óratérképezési ada-
ta ismert. A közeli Pannonhalmi-dombság erdőszegélyein, másodlagos félszáraz 
gyepjeiben elterjedt.

1801. Campanula bononiensis L. – GTT: Győr: Győrszentiván, Lőtér, vál-
tozó természetességi állapotú homokpusztagyepekben, elszórtan (SD, 2019, 
8272.4). – Élőhelye szürkemarhák által időszakosan legelt gyep, amelyen más, 
a területről korábban nem ismert fajok is megjelentek (pl. Verbascum speciosum, 
lásd jelen dolgozatban). A faj a Kisalföldön ritka, csak néhány régi irodalmi és 
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újabb fl óratérképezési adata ismert. A közeli Pannonhalmi-dombság cseresei-
ben, erdőszegélyein szórványos.

–. Erigeron sumatrensis Retz. – PDS: Felpéc: Pagony, a településtől északra 
eső homoki parlagon a Felpéci-csatorna és az erdőhatár között, az utóbbi pere-
mén futó homokos út szegélyén, egy tő (SD és BB, 2020, 8471.4). – A parlagon a 
Conyza canadensis egyeduralkodó tömege volt megfi gyelhető, amelyben a tüzetes 
keresés ellenére mindössze egyetlen tő E. sumatrensis-t találtunk. Idekerülésének 
körülményei kérdésesek, de megemlítendő, hogy a közeli Győrszemerén lévő 
kertészet területén is előkerült a növény, olyan helyen, ahol a hulladéknak mi-
nősülő növényeket tárolják. Elképzelhető, hogy a parlagon talált példány is ezek 
magszórásából származik, talán a területre gépjárművel bejáró ember (pl. egy va-
dász) révén. A példány ugyanis éppen egy vadászles előtt nőtt. Az előfordulás a 
Kisalföld területére új. Bemutatott hazai élőhelyeitől (vö. Wirth és Csiky 2020) 
eltér abban, hogy lakott területtől viszonylag távoli.

–. Dittrichia graveolens (L.) Greuter – CS: Csorna: a 86-os főút és az M86-os 
autóút csornai elkerülőjének északi körforgalmi csomópontjában, útszélen 12 tő 
(SD, 2019, 8369.4). – A növényeket többször lekaszálták, a szeptember közepi 
megtalálás idején bimbós állapotban voltak. Korábbi két jelzése (Takács et al. 
2016, Schmidt 2019) egy-egy példányra vonatkozott, a csornai már egy kisebb 
(de önfenntartásra még nem képes) állományt takar. Újabban a Fertő tó mellett 
nagy tömegben találták (Király és Takács 2020).

1938. Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. – PDS: Tét: Betlehempusztától 
Ny-ra a Tét 17 erdőtömbben, kultúr erdeifenyves tűavarján 1 tő (SD, 2020, 
8471.1). – A Kisalföldön csak alkalmi megtelepedő, korábban egyszer (1920) fi -
gyelték meg a győri teherpályaudvaron (Polgár 1941).

1945. Senecio sylvaticus L. – PDS: Tét: Betlehempusztától ÉNy-ra a Tét 
12 erdőtömbben, kultúr erdeifenyves tűavarján 1 tő (SD, 2020, 8471.1). – A 
Kisalföldön csak alkalmi megtelepedő, korábban egyszer fi gyelték meg a győri 
teherpályaudvaron (Polgár 1925), aktuális adata nem volt ismert.

2152. Ornithogalum × degenianum Polgár – KS: Himod: Alsó-erdő egyik 
nyiladékán, egy helyütt, 2 tő (SD és HGy, 2016, 8468.3). – PDS: Mihályháza: a 
Kis-Mosó és a Bittva között, útszéli árokparton, néhány tő (SD, 2016, 8670.3); 
Pápadereske: a falutól DNy-ra dűlőút szegélyén, néhány tő (SD, 2016, 8770.1). 
– MV: Kemeneshőgyész: a Békás felé vezető út mentén, a Marcal közelében, egy 
csoport (SD és VR, 2016, 8669.2); Külsővat: a falu belterületén, útrézsűn (SD 
és VR, 2016, 8769.1); Marcalgergelyi: a falutól DNy-ra, akácos erdősávban (SD 
és VR, 2016, 8669.4); Mersevát: a Kemenesszentmárton felé vezető út mezsgyé-
jén sokfelé (SD és VR, 2016, 8769.1); Vinár: a marcalgergelyi horgásztó mellett, 
útmenti akácosban (SD és VR, 2016, 8669.4). – A Flóraatlasz térképén (Bartha 
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et al. 2015) az Észak-Dunántúlról még csak 12 kvadrátban feltüntetett taxon ada-
tai az utóbbi évek célzott kutatásai nyomán jelentősen bővültek (megháromszo-
rozódtak). Fenti közlésein túl, kisszámú publikált és publikálatlan saját adatok 
(Bartha et al. 2021) nyomán összefüggő elterjedési területe rajzolódik ki, ezen 
belül gyakorisági központja a taxon pápakovácsi „locus classicus”-ától nyugatra 
található.

2154. Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. – KS: Páli: Prépost-erdő, eljel-
legtelenedett, akácosodó ligeterdő-származékban nagyobb folton tömeges (SD, 
2017, 8569.1). – A Rába alsó szakaszáról csak Kevey (2018) rábaszentandrási 
adata ismert.

2212. Potamogeton lucens L. – CS: Árpás: Vág–Sárdosér–Megág-csatornában 
állományképző (SD, 2019, 8470.3 és 8570.1); Győr: Gyirmóti szivattyútelep kö-
zelében a Marcal-közi csatornában (SD, 2011, 8371.3). – SZK: Győr: Révfalui-
csatornában a Galántai út melletti szakaszon (SD, 2013, 8271.4), Mosoni-Duna 
püspökerdei holtágában, az alvízi zsilipnél (SD, 2020, 8371.2). – Polgár (1941) 
szerint a Rábcában és Marcalban még közönséges. Bartha et al. (2021) térképe 
ehhez képest jelentős visszaszorulását sugallja, ami csak részben valós, másik oka 
élőhelyének alultérképezettségében keresendő.

2224. Gagea minima (L.) Ker Gawl. – GTT: Győr: Belváros, az Árpád út és 
Szent István út között, lakótelepi parkban egy nagyobb és egy kisebb folton (SD, 
2019, 8371.2; H). – Meglepő előfordulás, a területen egyértelműen behurcolt. Az 
Alföldön igen ritka (vö. Korda et al. 2016). Soó (1973) szerint a Kisalföldön is 
él, konkrét adatát azonban nem találtuk. A győri parkban fákkal-cserjékkel leár-
nyékolt, nyílt talajfelszínnel rendelkező, laza, üde talajú részeken él. Ugyanebben 
a parkban három másik Gagea-faj is előfordul (G. lutea – néhány tő, G. villosa – 
szórványos, G. pratensis – gyakori).

2225. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult. f. – PDS: Árpás: Dombi-
föld, az Árpád-kori templom mögött, védtöltés homokos gyepjében (részben 
Mórichida községhatárban) (SD, 2019, 8470.3; H). – A Győr–Tatai-teraszvidék 
homokján elterjedt fajnak a Kisalföld más tájairól alig vannak adatai, ami jól ma-
gyarázható talajigényével. A Pápa–Devecseri-sík északi részének egykori homo-
ki gyepjeinek hírmondójaként ugyanakkor még többfelé fennmaradhatott a ki-
sebb-nagyobb gyeptöredékekben, részben a töltések gyepjében. Ilyen előfordu-
lás az árpási is. A lelőhely közel esik a Rábához és a Csornai-sík határához, az 
élőhelytípus alapján azonban a Pápa–Devecseri-síkhoz tartozónak tekintjük. A 
kistájról Ebenhöch (1876) Koroncóról, Polgár (1941) Ménfőről közli, itteni 
előfordulása a közelmúltban nyert megerősítést (Király G. 2014-es adatközlése 
Koroncóról, Bartha et al. 2021).
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2348. Apera interrupta (L.) P. Beauv. – SZK: Dunakiliti: Fazekas-zátony, 
nyers kavicson spontán felverődött puhafás faállomány alatti nyílt felszínen 
(SD, 2018, 8069.2; H). – Eltűnőben lévő, az egész országban ritka faj (Penksza 
2007), amely mindössze két recens adattal rendelkezik: Győr, Schmidt D. 2003-
as adatközlése, Bartha et al. 2021, és Almásfüzitő, Matus G. 2014-es adatköz-
lése, Török et al. 2016. Győri lelőhelyén többszöri keresés ellenére azóta nem 
sikerült újra megtalálni (az élőhely még megvan, de magánterületbe vonták). 
Dunakiliti lelőhelye az 1980-as években a „Rajkai víztározó” tervezett medre, 
ahonnan korábbi cikkünkben (Schmidt 2015) is több érdekes adatot közöltünk. 
Megerősítjük ugyaninnen a Király et al. (2015) által jelzett Lathyrus sphaericus 
előfordulását is.

2352. Sesleria uliginosa Opiz – SZK: Mecsér: a falu belterületén kialakított 
látványtó szomszédságában, másodlagos lápréten néhány tő (SD, SzCs és BB, 
2016, 8270.2). – A Szigetközben ezen kívül csak Feketeerdő környékéről ismert 
egy fl óratérképezési adata (Werner E. 2003-es adatközlése, Bartha et al. 2021).

2497. Eleusine indica (L.) Gaertn. – GTT: Győr: Belváros, Czuczor Gergely 
utca, a Színházzal szemben, járdarepedésben néhány tő (SD, 2018, 8371.2); Ná-
dorváros, Baross híd nádorvárosi hídfője, útpadkán néhány tucat tő (SD, 2018, 
8371.2); Győrújbarát: M1-es autópálya Arrabona pihenőhelyén (a Bécs felé veze-
tő oldalon), a benzinkút épülete mellett, útpadka tövében 1 tő (SD, 2020, 8371.4), 
Kisbarátfalu, dísznövénykertészet kavicsos ösvényei mentén (SD, 2020, 8371.4). 
– KS: Farád: Rudas L. u., járdán, 5 erőteljes, virágzó példány (SD, 2020, 8469.1). 
– Győri megtalálását (vö. Schmidt 2015) követően – az országos terjedési ten-
denciának megfelelően – kezdtek szaporodni kisalföldi lelőhelyei. A faj továbbra 
is egyértelműen terjedőben van, további felbukkanásai elsősorban hőszennyezett 
urbánus környezetben (díszkövezett járdákon, útpadkákon, kertészetekben) vár-
hatók.

2503. Panicum dichotomifl orum Michx. – CS: Csorna: vasútállomással szem-
beni vasúti rakodóterületen több tucat tő (SD, 2018, 8469.1). – KS: Szilsárkány: 
86-os út padkáján az M86-os autóút melletti körforgalomban, néhány tő (SD, 
2018, 8469.1). – A Kisalföldről eddig két adatát publikálták: Naszály mellett 
2006-ban tarlón találták, (Lengyel A. adatközlése, Molnár et al. 2016), Pápa 
mellett 2014-ben pedig útpadkán (Király és Király 2018). Térségbeli további 
megjelenései elsősorban forgalmas vasutak és közutak mentén várhatók.

–. Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. – GTT: Győr: Belváros, Dunakapu 
tér, nyírt pázsitban néhány tő (SD, 2019, 8371.2); Gyárváros, Fehérvári út és 
Mészáros L. u. kereszteződésében lévő körforgalom mellett, nyírt pázsitban szá-
mos példány (SD, 2020, 8371.2). – Ültetési helyeiről rendszeresen és könnyen ki-
vadul, elsődlegesen a közeli nyírt pázsitokban jelennek meg magról kelt egye-



Schmidt D., Haszonits Gy.

38

dei. A rendszeres fűnyírás miatt virágzatot ritkán tud fejleszteni, ennek ellené-
re jól érzi magát, megerősödő csomóival a gondozott pázsitok nehezen fékezhető 
kompetítorává válik. Első hazai kivadulásairól Deme et al. (2019) cikkében kö-
zöltek információkat, a Kisalföld területén Mosonmagyaróvárról jelezték.

2541. Typha laxmannii Lepech. – CS: Rábapatona: Rábapatona és Börcs kö-
zötti kavicsbánya iszapos partján, több száz töves állomány (HGy, 2019, 8370.2). 
– GTT: Győr: Teherpályaudvar, betonozott anyaglerakó melletti időszakos víz-
állás szélén kisebb foltban (SD, 2020, 8371.2), Hecsepuszta, Kardán út melletti 
kis mesterséges tó (SD, 2001–2002, 8272.3). A nádasodás miatt már a 2000-es év-
tized második felére eltűnt innen.

2666. Epipactis tallosii A. Molnár et Robatsch – KS: Szany: a településtől 
északra, a vasútvonal kanyarjánál, vasúti töltés szélén, nyáras facsoport árnyé-
kában, néhány tő (SD, 2018, 8569.2). – PDS: Győrszemere: Nagyszentpál, Kőris 
déli része, a Sokorói-Bakony-értől keletre eső csatorna mentén lévő kis fehér 
nyáras facsoport szegélyén, 10–15 tő, E. helleborine állománya között (SD, 2020, 
8471.1). – A faj egyetlen példányát Süveges et al. (2019) találta a Mosoni-síkon 
egy nemesnyárasban, amely alapján bizonyítást nyert kisalföldi előfordulása.

2677. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – GTT: Gönyű: Gönyűi-erdő, 
Rábli, homokra ültetett erdeifenyvesben (SD és TV, 2016, 8272.4); Győr: Szent-
iváni-erdő, záródott cserjeszintű egykori homoki legelőerdőben, 1 nem virágzó 
tő (KD és SD, 2020, 8272.3). – Győr környékén nem gyakori, populációi gyakran 
alacsony egyedszámúak. A Bácsai-legelőn (Schmidt és Bauer 2005) élőhelyét a 
2000-es évtized második felében beépítették, innen kipusztult.

2681. Neottia ovata (L.) R. Br. – GTT: Gönyű: Gönyűi-erdő, Rábli, homok-
ra ültetett erdeifenyvesben, néhány tő (SD és TV, 2016, 8272.4). – SZK: Lipót: a 
Gátőrház mögötti mélyedés másodlagos kiszáradó lápréti vegetációjában, több 
ponton (SD és TV, 2017, 8170.2).

2686. Platanthera bifolia (L.) Rchb. – CS: Rábapatona: Nagy-erdő, gyertyá-
nos-kocsányos tölgyesben néhány tő (SD, 2011, 8370.4). – KS: Himod: Alsó-
erdő keleti része, jó természetességi állapotú gyertyánelegyes keményfás ligeter-
dőben, 1 tő (SD, 2016, 8468.3). – Rábapatonáról már Polgár (1941) is jelzi elő-
fordulását, itteni élőhelye a Csornai-sík egyetlen nagyobb területű erdőtömbje. A 
faj a Felső-Szigetköz keményfás ligeterdeiben nem ritka, de a Kisalföld belső te-
rületeiről csak néhány adata ismert, a fentieken túl a bőnyi Nagy-erdőből közöl-
ték (Riezing 2012).

2703. Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase – 
GTT: Gönyű: Gönyűi-erdő, „Vérvirágos-rét”. – A kisalföldi meszes homokpuszta 
Győr és Gönyű közötti területén jelenleg 5 előfordulási körzete ismert (Takács 
et al. 2016). A Vérvirágos-rétről korábban nem jelezték, de a BP gyűjteményében 
található egy innét származó lapja (Bauer N., 2015.05.25.).
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2714. Ophrys apifera Huds. – SZK: Győr: Püspökerdő (leg. BB, det.: SD 
és SzT, 2020, 8271.4). – A Mosoni-Duna úgynevezett Püspökerdei átvágása ál-
tal két részre osztott erdő mindkét felében előkerült, első megtalálója Bozsaky 
Bonifác általános iskolai tanuló. A terület rendszeresen kutatott, ezért minden bi-
zonnyal új megtelepedés. A Szigetközben ez a második lelőhelye, korábbi adatát 
Werner (1982) közölte.

2715. Ophrys sphegodes Mill. – GTT: Győr: Győrszentiván, a Haraszt-erdő-
től északra, ültetett feketefenyvesben, 1 virágzó tő (SD, 2016, 8272.4). – A Győr–
Tatai-teraszvidék homokterületeiről a fenti adaton kívül négy lelőhelye ismert 
(Takács et al. 2016). A Kisalföld más részeiről további három lelőhelyét közöl-
ték (Szákszend, Riezing 2012; Tata, Matus G., Jeney E. és Barina Z. adatközlé-
se, Bartha et al. 2015; Fertő tó, Király és Takács 2020).
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Th is study summarizes the most important results of our fl oristical surveys 
between 2015 and 2020. We present data on localities of 52 vascular plants from 
the territory of Kisalföld (Lesser Plain, NW Hungary). Data are evaluated ac-
cording to their importance, phytogeographical and nature conservation values. 
Signifi cant results include the detection of Gagea minima, new for the fl ora of 
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Kisalföld. We report the occurrence of Polystichum setiferum from cultivated 
pine forest. New localities of weed-like species (e.g. Apera interrupta, Calepina 
irregularis, Erigeron sumatrensis, Euphorbia prostrata, Panicum dichotomifl orum) 
are presented. Our data signifi cantly expand regional distribution of Erysimum 
hieracifolium, Succisella infl exa and Ornithogalum × degenianum. We also de-
scribe additional data of alien elements from roadsides (e.g. Atriplex micrantha, 
Dittrichia graveolens, Eleusine indica) as well as escaped stands of cultivated orna-
mentals (Pennisetum alopecuroides, Sedum pallidum).


