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Abstract 

The occurrence of protected plant species usually shows the environmental values of 
the area in question quite well. Most of the original calcareous Pannonic sand steppes 
in the Hungarian Little Plain were destroyed during the last centuries. The few 
surviving natural or semi-natural habitats are extremely rich in plants. After decades of 
neglect following Sándor Polgár’s botanical work, systematic floristic research were 
restarted in the early 2000’s, discovering new occurrences of protected plants as well as 
species formerly not recorded from the area. The study below is a brief summary of the 
results of our botanical surveys from 2000 to 2015. To our current knowledge, there are 
53 protected and 2 highly protected (Ophrys sphegodes, O. apifera) plants occurring in 
the region whereas 17 formerly recorded species are likely to become extinct. 

The occurring protected species are mainly those typical to dry sandy habitats (e.g. 
Oxytropis pilosa, Jurinea mollis, Dianthus serotinus) but some of them (e.g. Dactylorhiza 
incarnata, Gentiana pneumonanthe) are survivors of the formerly abundant inter-dune 
marshmeadows. Typical species common in the area include European Feather Grass 
(Stipa pennata), Hairy Milk Vetch (Oxytropis pilosa) and Gypsophila arenaria. 
Pheasant's Eyes (Adonis vernalis), Military Orchids (Orchis militaris), Bug Orchids 
(Anacamptis coriophora), Round-headed Leeks (Allium sphaerocephalon) and Dianthus 
serotinus also have strong populations in the region. Among the rare and highly 
endangered species we can find Daphne cneorum, Peucedanum arenarium, Taraxacum 
serotinum and Pulsatilla nigricans. During the recent years, a number of plants 
previously not recorded from the area have been discovered too (e.g. Pulsatilla grandis, 
Sternbergia colchiciflora). 

Bevezetés 

Az élővilág (bioszféra) sérülékenységére először egyes fajok kipusztulása hívta fel a 
figyelmet, de viszonylag hamar megjelentek az élőhelyek, elsősorban az erdők 
túlhasználatát megelőző rendelkezések (pl. erdei legeltetés tiltása, fahasználatok 
korlátozása). A ritka és veszélyeztetett fajok fajszintű, országos védelme hazánkban 
későn kezdődött meg, az első védetté nyilvánító jogszabálynak az 1901-ben, a 
mezőgazdaságra hasznos állatok védelme érdekében született 24.655 (VII. 1.) számú FM 
körrendeletet tekintjük, mely 132 madárfaj, illetve 30 emlősfaj számára biztosított 
védelmet. A védelem alá helyezett állatfajok száma később (1904, 1906, 1912) bővült. Az 
első kifejezetten természetvédelmi okból történő védetté nyilvánításra 1912-ben került 
sor, a nagy és a kis kócsag, a batla, az üstökösgém és a kanalasgém került védelem alá. 
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Az első növényfaj, a volgamenti hérics (Adonis volgensis) védetté nyilvánítására 1971-ig 
kellett várni. Ezt követően több növényfaj részesült helyi vagy megyei védelemben (pl. a 
kakasmandikó Somogy és Zala megyékben), de jelentősebb védetté nyilvánításra csak 
1982-ben került sor (RAKONCZAY 1990, CSAPODY 1982). Az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1982. (III.15.) OKTH számú rendelkezése (a 
védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan 
védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal 
kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről) új fejezetet nyitott a 
természetvédelem és egyben a növényfajok védelmének történetében, 340 növényfaj 
került országos védelem alá, illetve ezek közül 30 faj fokozottan védett lett. Azóta több 
védetté nyilvánítás is történt, melyek eredményeképp hazánkban ma 733 növényfaj áll 
törvényi oltalom alatt, ezek közül 87 fokozottan védett. 

A védelem alatt álló fajok megőrzését hatékonyan segíti, ha állományaikról a lehető 
legtöbb információval (előfordulási hely, állománynagyság, veszélyeztető tényezők) 
rendelkezünk. Ideális esetben a természetvédelmi hatóságok naprakész információkkal 
rendelkeznek minden védett természeti érték állapotáról, azonban könnyen belátható, 
hogy ilyen szintű felmérésekhez a világ gazdagabb országaiban sem áll rendelkezésre 
elegendő pénzügyi forrás és szakembergárda. Hazánkban a nemzeti park igazgatóságok 
szakemberei botanikusok és civil szervezetek önkénteseinek segítségével gyűjtik a 
védett növényfajok előfordulási adatait, biztosítják az adatok rögzítését, tárolását 
(Természetvédelmi Információs Rendszer) és szükség esetén az adatokhoz való 
hozzáférést. 

 
1. ábra: A vizsgált terület lehatárolása 

Az alábbiakban a Győr környéki homokpusztákon (1. ábra) 2000–2015 között végzett 
felmérések eredményeit foglaljuk össze. Az összefoglalás során a szerzők célzott 
adatgyűjtései mellett felhasználtuk a már publikált (SCHMIDT & BAUER 2005, SCHMIDT 
2010, 2011, 2015, RIEZING 2005, 2012) és publikálatlan adatokat (pl. természetvédelmi 
őrök naplói, őri jelentései, Life+ projekt monitoring jelentése, FHNPI kutatási 
jelentések) is. 
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A felmérések és az értékelés módszertana 

Terepi felméréseink során elsősorban pontszerű adatok gyűjtésére törekedtünk. A 
területek rendszeres bejárása során a megfigyelt egyedek vagy kisebb csoportok helyét 
GPS-sel (Trimble Nomad, Magellan MobileMapper CE, Garmin eTrex Legend) mértük 
be. A mérést az előfordulás középpontjában végeztük, általában tíz mérés átlagolásával. 
A lelőhelyen az előforduló egyedeket/hajtásokat a lehető legpontosabban meg-
számoltuk, illetve nagy tömegben előforduló fajok esetében becsültük. A megfigyelés 
ideje, a megfigyelők és az egyedszám/hajtásszám mellett rögzítettük a lelőhely becsült 
kiterjedését (m

2
-ben) és az esetleges veszélyeztető tényezőket, amennyiben azok mások 

voltak, mint a terület természetes élőhelyeit általában fenyegető hatások (pl. 
özönnövények terjedése, cserjésedés, vadállomány, illegális hulladéklerakás stb.). 

Az adatok értékelése előtt összegyűjtöttük 
az aktuális (1990 utáni) lelőhelyeket és 
térképen ábrázoltuk. A publikált adatok 
többsége valamilyen földrajzi névre vonat-
kozik, a pontos helyet az egyéb adatokból, 
illetve szükség esetén a megfigyelőkkel 
történt konzultációkkal pontosítottuk. A 
lelőhelyeket középponttal tüntettük fel, ami 
nem feltétlenül a tényleges előfordulási 
helyet jelöli: pl. a piros pozdor (Scorzonera 
purpurea) állománya egy kb. 35 kisebb-
nagyobb, változó foltból álló állomány, 
amely kb. háromhektáros területen szóródik 
(2. ábra). 

Az egyes állományoknál becsült állomány-
nagyságot a tényleges megfigyelésekből ha-
tároztuk meg. Az állománynagyságok fel-
tüntetésekor önkényes, de az ismert 
állománynagyságoknak megfelelő módon kialakított csoportokat alkottunk (B= 
bizonytalan/ismeretlen, 0= kihalt, 1–10, 11–25, 26–50, 51–100, 101–200, 201–250, 251–
500, 501–1000, 1001–5000, 5001–10000, >10000). A lelőhelyek többségére egy vagy két 
adat áll rendelkezésre, ezek tendenciák levonására többnyire nem alkalmasak. Abban az 
esetben, ha több adattal rendelkeztünk, akkor jellemeztük az ismert tendenciákat és 
értékeltük az állományok veszélyeztetettségét is. 

1. táblázat:  A populációk veszélyeztetettsége (VESZ.) során alkalmazott szempontok (saját) 

Veszélyeztetettség Térségbeli állomány Lokális állomány 

Nem veszélyeztetett (NV) A faj elterjedt, sok, szaporodó 
képes állománya ismert, rend 
szeresen alakulnak ki új állo-
mányok. 

A lelőhelyen erős, szaporodóképes 
populáció él. Nem ismerünk olyan 
tényezőt, ami az állomány pusz-
tulását okozhatja, vagy a faj arra 
vélhetően rugalmasan tud vála-
szolni. 

Potenciálisan veszélyeztetett 
(PV) 

A faj elterjedt, de egyes állo 
mányai veszélyeztetettek. Új 
állományok kialakulása nem 
várható. 

A lelőhelyen erős, szaporodóképes 
populáció él. Ismert olyan tényező 
(pl. kezelések elmaradása, özön-
növények terjedése), amely bekö-
vetkeztekor az állomány csök-
kenése, esetleg puszulása várható. 

2. ábra: A lelőhelyek lehatárolási módja a 
fajok elterjedési térképein 

(Scorzonera purpurea,  
Gazdák-erdeje, 2015) 
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Veszélyeztetettség Térségbeli állomány Lokális állomány 

Veszélyeztetett A fajnak kevés, kis egyedszámú 
állománya ismert a térségben.  

Kis egyedszámú ismert állomány, 
amelyet éppen az állomány mérete 
miatt egy óvatlan beavatkozás is 
elpusztíthat. 

Megszűnéssel/kipusztulással 
fenyegetett (KF) 
 

A fajnak kevés, kis egyedszámú 
állománya ismert a térségben. A 
lelőhelyen ismert olyan tényező 
(pl. véghasználat), amely bekö-
vetkeztekor a faj a térségből el-
tűnhet. 

Kis egyedszámú ismert állomány. 
Ismert olyan tényező (pl. tervezett 
beruházás), amely az élőhely pusz-
tulását közvetlenül fenyegeti. 

Kipusztult (K) A faj korábban ismert lelőhelyei 
megszűntek, nincs ismert lelő-
helye és nem ismerünk poten-
ciálisan alkalmas élőhelyeket 
sem a térségben. 

Az állományról legalább 50 éve 
nincs adat, vagy a korábban ismert 
élőhelye bizonyítottan megsemmi-
sült. 

 

Alkalmazott rövidítések: 

Adatközlők: 
AA = AMBRUS ANDRÁS 
BN = BAUER NORBERT 
FP = FELBER PÉTER 
HL = HORVÁTH LAJOS FRIGYES 
KG = KIRÁLY GERGELY BOTOND 
KM = KIRÁLY MELINDA 

PBa = PINTÉR BALÁZS 
PB = PAPP BEÁTA 
SD = SCHMIDT DÁVID 
SzM = SZÉPLIGETI MÁTYÁS 
SZs = SIPOS TIBORNÉ KISS 

ZSUZSANNA 
TG = TAKÁCS GÁBOR 
VR = VIDÉKI RÓBERT 

Védettség (TV) 
FV = fokozottan védett 
V = védett 
HD II = Élőhelyvédelmi Irány 
elv II. melléklete 

 

Jelmagyarázat a térképekhez: 

 

Eredmények 

A 2000–2015 között végzett vizsgálatok alapján a területen 53 védett és két fokozottan 
védett növényfaj előfordulását ismerjük (2. táblázat), a közösségi jelentőségű 
növényfajok közül a homoki nőszirom (Iris arenaria) előfordulása biztos. A jelenleg 
természetvédelmi oltalom alatt álló fajok közül tizenhét valószínűleg kipusztult a 
térségből. 

A fajok megnevezése során az új magyar füvészkönyvet (KIRÁLY 2009) követtük, a rövid 
fajleírásokat FARKAS (1999), KIRÁLY (2009), MOLNÁR (2011) és a www.terra.hu honlap 
alapján készítettük. 
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2. táblázat:  A vizsgált térségben kimutatott védett és fokozottan védett fajok 

Faj TV VESZ. Megjegyzés 

Kipusztult vagy bizonytalan előfordulású fajok 

Agrostemma githago L. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván 

Androsace maxima L. V K POLGÁR (1941): Kiskút, Bácsa 

Cephalanthera rubra (L.) FRITSCH V K POLGÁR (1941): Győrszentiván, Iván-
háza 

Eleocharis quinqueflora (HARTM.) O. 
SCHWARTZ 

V K POLGÁR (1941): Győrszentiván: Zsom-
békosok – megsemmisült 

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ V K POLGÁR (1941): Gönyűi-erdő, Nagy-
szentjánoshoz közel 

Equisetum hyemale L. V K POLGÁR (1941): Bácsa, Gönyű: 
Ivánháza-p, Győrszentiván 

Eriophorum angustifolium HONCK. V K POLGÁR (1941): Ivánháza, Kismegyer – 
megsemmisült 

Eriophorum latifolium HOPPE V K POLGÁR (1941): Győrszentiván, 
Zsombékosok, Kölestó p. 

Hippophae rhamnoides L. V K POLGÁR (1941): Schlichter téglagyár. 
Élőhelyét az 1950-es években 
beépítették 

Juncus alpinoarticulatus CHAIX. in VILL. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván, 
Nagyszentjános, Bőny 

Pyrola minor L. V K POLGÁR (1941): Bőny, Győrszentiván 

Salix elaeagnos L. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván: Hecse-
puszta – megsemmisült 

Schoenus nigricans L. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván, Kölestó 

Silene borysthenica WALDST. & KIT. V K POLGÁR (1941): Bácsa, Nagyszentjános 

Spiranthes aestivalis (POIR.) L. C. M 

RICHARD 
V K POLGÁR (1941): Schlichter téglagyár. 

Élőhelyét az 1950-es években beépí-
tették 

Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván Újmajor 

Thelypteris palustris SALISB. V K POLGÁR (1941): Győrszentiván, Nagy-
zsombékos - megsemmisült 

Biztosan előforduló fajok 

Adonis vernalis L. V NV  

Allium sphaerocephalon L. V NV  

Anacamptis coriophora (L.) BATEMAN, 
PRIDGEON & CHASE 

V V  

Anacamptis morio (L.) BATEMAN, 
PRIDGEON & CHASE 

V PV  

Anemone sylvestris L. V V  

Asplenium adiantum-nigrum L. V KF Egyetlen ismert lelőhelyét várhatóan 
beépítik. Több éve nem sikerült meg-
figyelni. 

Astragalus asper WULF. V V  

Astragalus exscapus L. V V  

Blackstonia acuminata HUDS. V NV  

Botrychium lunaria (L.) SW. V V  

Centaurea sadleriana JANKA V NV  

Cephalanthera damasonium (MILL.) V NV  
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Faj TV VESZ. Megjegyzés 

DRUCE 

Cirsium brachycephalum JURATZKA V KF  

Corispermum nitidum KIT. V NV  

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ V PV  

Daphne cneorum L. V PV  

Dianthus serotinus WALDST. & KIT. V NV  

Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. 
FUCHS 

V PV  

Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY V KF Ismert lelőhelyén a fenyvest levágták, 
azóta nem sikerült megfigyelni. 

Epipactis palustris (L.) CRANTZ V NV  

Gentiana cruciata L. V PV  

Gentiana pneumonanthe L. V PV  

Gypsophila arenaria WALDST. & KIT. V NV  

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH V PV  

Iris arenaria WALDST. & KIT. V, HD II. NV  

Iris pumila L. V PV  

Iris spuria L. V V  

Jurinea mollis (L.) RCHB. V PV  

Linum hirsutum L. V KF Évek óta nem sikerült megfigyelni. 

Linum tenuifolium L. V NV  

Neotinea ustulata (L.) BATEMAN, 
PRIDGEON & CHASE 

V PV  

Neottia nidus-avis (L.) RICH. V PV  

Neottia ovata (L.) R. BR. V NV  

Onosma arenaria WALDST. & KIT. V PV  

Ophioglossum vulgatum L. V V  

Ophrys apifera HUDS. FV V  

Ophrys sphegodes MILL. FV V  

Orchis militaris L. V NV  

Orchis purpurea HUDS. V PV  

Oxytropis pilosa (L.) DC. V NV  

Peucedanum arenarium WALDST. & KIT. V PV  

Platanthera bifolia (L.) RCHB. V PV  

Polygala amarella CR. V V  

Pulsatilla grandis WENDER V KF  

Pulsatilla nigricans STÖRCK V PV  

Ranunculus illyricus L. V V  

Ranunculus lingua L. V KF Élőhelye károsodott, évek óta nem 
sikerült megfigyelni. 

Samolus valerandi L. V V  

Scabiosa canescens WALDST. & KIT. V PV  

Scorzonera purpurea L. V NV  

Scutellaria columnae ALL. V V  

Silene multiflora (EHRH.) PERS. V PV  
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Faj TV VESZ. Megjegyzés 

Sternbergia colchiciflora WALDST. & 

KIT. 
V V  

Stipa pennata L. V NV  

Taraxacum serotinum POIR. V PV  

A térségből kipusztultként vagy eltűntként nyilvántartott fajok 

POLGÁR SÁNDOR Győr megyei flóraműve (POLGÁR 1941) számos olyan védett növényfaj 
előfordulásáról tudósít, amely az azóta eltelt időszakban bekövetkező élőhely-átalakulás 
miatt kipusztult vagy eltűnt a területről. Győr mai belterületén, Adyváros lakó-
telepeinek helyén volt egykor a Schlichter-féle téglagyár anyagkinyerő gödre, amely az 
1940-es évekig a nyári füzértekercs (Spiranthes aestivalis), a homoktövis (Hippophae 
rhamnoides) és a kormos csáté (Schoenus nigricans) élőhelyéül szolgált. Győr ipar-
területeinek terjeszkedése szüntette meg Hecsepusztán a parti fűz (Salix elaeagnos) 
termőhelyét. Győrszentiván és Ivánháza-puszta között, a Zsombékos nevű buckaközi 
mélyedés mocsaraiban gyérvirágú csetkáka (Eleocharis quinqueflora), keskenylevelű 
gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), széleslevelű gyapjúsás (E. latifolium), havasi 
szittyó (Juncus alpinoarticulatus) és fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) élt. A mocsarat 
az 1940-es években létesített lecsapolóárkokkal kiszárították és hasznosítani próbálták, 
sikertelenül. Néhány növényfajról nem rendelkezünk aktuális adatokkal, de nem is 
állítható biztosan a kipusztulás ténye, ilyenek a problémásan határozható szürke 
poloskamag (Corispermum canescens) és a kisvirágú habszegfű (Silene borysthenica), 
valamint a kis termetű, de jellegzetes nagy gombafű (Androsace maxima) és a kis 
körtike (Pyrola minor). 

 
3. ábra: Az értékelés során rögzített lelőhelyek és a térség felszínborítása 

Alaptérkép: Corine Landcover 1:50000 (Földmérési és Távérzékelési Intézet) 
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Adonis vernalis L. – tavaszi hérics 

A boglárkafélék (Ranunculaceae) közé 
tartozó, virágzáskor alacsonyabb, később 
15–30 cm magasra növő évelő. Szára sűrűn 
leveles, a levelek kétszer-háromszor szár-
nyasan összetettek, sallangosak. A sal-
langok kb. 1 mm szélesek. A levél fonáka 
kopasz. Sárga virágai 3–7 cm átmérőjűek, 
a sziromlevelek száma 10–30. Csésze-
levelei szőrösek, zöldesek vagy ibolyásak. 
A porzók és a bibék száma sok. Aszmag-
termései 1,5–2 cm átmérőjű, éréskor szét-
eső terméscsoportot alkotnak. Gyöktörzse 
feketésbarna, rövid, ferdén álló. Március 
közepétől május végéig virágzik. Mész-
kedvelő sztyeppnövény, száraz, napsütötte 
pusztafüves lejtők, sziklagyepek, homok- 
és löszgyepek, karsztbokorerdők, ligetes 
tölgyesek, irtásrétek növénye. 

A Győr környéki homokpusztákon általá-
nosan elterjedt, de tömeges előfordulása 
csak kevés helyen ismert. POLGÁR (1941) 
gyakori fajnak jelzi és felsorolja a homok-
területeket (Győr-Likócs, Győrszentiván, 
Gönyű, Bőny, Nagyszentjános), a Pannon-
halmi-dombság területeit (Écs, Ravazd, 
Győrszentmárton), illetve a győrszemerei Szentpáli-erdőt. A faj ma is előfordul ezeken a 
területeken, de gyakorinak és tömegesnek kevés helyen nevezhető. 

SCHMIDT-BAUER (2005), RIEZING (2005), illetve SCHMIDT (2010) számos mai lelőhelyét 
ismerteti a térségből, amelyek nagyjából megegyeznek az általunk ismert elő-
fordulásokkal (Bőny: Páskum, Bőnyi-erdő, Ottómajortól D-re, a villanypászta alatt és a 
Szőlőhegy körüli erdők kis tisztásain néhány ponton; Gönyű: Gönyűi-erdő; Győr: likócsi 
Segítőház és felhagyott üzemanyagtelep környékén, a gyakorlótér területén; Győr-
szentiván: Szentiváni-erdő; Győrszentiván-Kishegy: homokbánya, Malmok alja dűlő; 
Győrszentiván-Nagyhegy: Gulyajáró a vasúttól D-re, Erdei tanya a Zsombékosi-árok 
közelében, Gazdák-erdeje; Nagyszentjános: az M1-es autópálya gönyűi lehajtója 
melletti homokbuckákon). 

A nagyszentjánosi szivattyútelep melletti előfordulást előszőr PAPP BEÁTA jelzi (PB, 
2002.05.10., jel., 1 lok.) mennyiség nélkül. Később RIEZING (2005) és SCHMIDT (2010) is 
megerősíti. A lelőhely részletes felmérését TAKÁCS GÁBOR végezte el 2012-ben (TG, 
2012.05.23., 1091 ± 75 tő, 9 lok.). 

Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepekben 
SCHMIDT & BAUER (2005) jelzi a fajt. A területen 2010-et követően több részletes 
felmérés történt (KG, 2011.05.12., 6143 tő, 50 lok.; TG, 2012.04.19., 2156 tő, 19 lok.; SZs, 
2015.05.05., 4260 tő, 31 lok.), az állomány stabil, egyértelműen 5000 tő körüli. 

A Gönyűi-erdő tisztásain, az utak mentén a faj sokfelé előfordul. A legtöbb állomány 
általában néhány száz töves, a legjelentősebb a Vérvirágos területén és a környező 
fenyvesek szegélyében él. A fontosabb állományok és megfigyelések: Vérvirágos (TG, 
2002.05.01., 4470 tő, 8 lok.; TG, 2005.05.02., 14673 tő, 30 lok.), Gönyű 17TI (TG, 

4. ábra: Tavaszi hérics (Adonis vernalis) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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2012.06.29., 52 tő, 1 lok.; TG, 2013.05.15., 66 tő, 4 lok.), Gönyű 19TI, 19I és 19N (TG, 
2014.04.10., 86 tő, 8 lok.; TG, 2012.05.03., 11 tő, 1 lok.), Gönyű 5N (TG, 2003.04.09., 50 tő, 
1 lok.; TG, 2005.04.19., 1060 tő, 4 lok.), Gönyű 5Q (TG, 2015.05.15., 101 tő, 4 lok.; 
2005.04.19., 500 tő, 3 lok.), Gönyű 4M, 4N, 4O és 4T közötti út mentén (TG, 2013.04.20., 
32 tő, 7 lok.), Gönyű 1D, 4TI (TG, 2005.04.19., 2070 tő, 8 lok.; TG, 2013.04.12., 394 tő, 5 
lok.), Gönyű 6N (TG, 2005.04.19., 32 tő, 2 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Szivattyútelep 2002, 2006, 
2010 

501–1000 PV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2004, 2011, 
2012, 2015 

1001–5000 NV 

Gönyűi-erdő: Vérvirágos 2002, 2005 5001–10000 NV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 17TI 2012, 2013 51–100 NV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 19TI, 19I és 19N 2012, 2014 51–100 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 5N 2003, 2005 501–1000 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 5Q 2005, 2015 101–200 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 4M, 4N, 4O és 4T 
közötti út mentén 

2013 26–50 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 1D, 4TI 2003, 2005, 
2013 

251–500 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 6N 2005 26–50 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű 12J és 12K 2015 251–500 PV 

Győr: Gazdák-erdeje (575TI) 2005, 2012, 
2013 

501–1000 NV 

Győr: Lőtér, Zsombékosi-árok mellett 2012, 2013, 
2015 

251–500 NV 

Győr: Lőtér, Malom-út mellett 2011 – K 

Győr: Győrszentiváni-erdő, M19-től 
északra 

2015 501–1000 V 

Győr: Győrszentiváni-erdő, keleti 
elkerülő nyomvonala 

2015 251–500 V 

Győr: Segítőháztól délre 2012 1001–5000 PV 

Győr: Győrszentiváni-erdő (565B és C) 2005 1001–5000 PV 

Győr: Gyakorlótér 2005 >10000 NV 

Győr: Laktanyától nyugatra 2015 251–500 PV 

Győr: Kishegyi homokbánya ? 51–100 PV 

 

A Győr (Győrszentiván) határában lévő Gazdák-erdejében (575TI és környezete) szintén 
nem ritka a faj, elsősorban bolygatatlan tisztások szegélyében jellemző (TG, 2012.05.02., 
3155 tő, 15 lok.; TG, 2013.04.12–18., 618 tő, 20 lok., TG, 2015.04.17., 04.24., 963 tő, 40 
lok.). 

A szomszédos lőtéren csak kisebb, néhány töves állománya él (TG, 2005.04.19., 18 tő, 1 
lok.; TG, 2012.04.26, 12 tő, 1 lok.; KM, 2015.04.30., 5 tő, 1 lok.; TG, 2015.04.17., 29 tő, 3 
lok.; TG, 2015.04.17., 365 tő, 9 lok.). A lőtér nyugati oldalán haladó Malom-út északi 
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részén kb. 1000 töves állománya élt (TG, 2005.04.19., 1100 tő, 3 lok.), ennek azonban 
nagy része az iparvasút építése során megsemmisült vagy áttelepítésre került. 

A Győrszentiváni-erdő M19-estől északra eső részein részben fenyvesek alatt, részben 
tisztásokon fordul elő (KG–TG, 2015.05.15., 683 tő, 17 lok.). Az úttól délre, a keleti 
elkerülő nyomvonalán (KT–TG, 2015.05.15., 375 tő, 16 lok.) szintén jelentős állománya 
élt, amely áttelepítésre került, mivel az élőhely a közeljövőben várhatóan megsemmisül. 

 

 
5. ábra: A tavaszi hérics (Adonis vernalis) előfordulásai 

 

A győri Segítőháztól délre található gyepekben (TG, 2012.04.19., 3411 tő, 17 lok.) 
jelentős, többezres állománya él. A lelőhelyet a motokrosszosok, illetve az akác (Robinia 
pseudoacacia) terjedése veszélyezteti. 

A Győrszentiváni-erdő (565B és C) (TG, 2005.04.29., több ezer, 20 lok.) és a Gyakorlótér 
(TG, 2005.04.29, ~14 000 tő, 44 lok) területén elszórtan közel 20 000 töves állománya él. 

Kisebb, néhány száz töves állománya a győri laktanyától nyugatra (TG, 2015.05.05., 403 
tő, 3 lok.) telepítésből származik. 

A tavaszi héricsnek erős, többezres állománya él a térségben, elsősorban a jó állapotú 
homoki gyepekben, de cserjések, erdők szegélyében is találkozhatunk vele. 

Allium sphaerocephalon L. – bunkós hagyma 

Hagymás, 20–60 cm magas növény (Liliaceae). Levelei félhengeresek, felső részükön 
enyhén benyomottak, legfeljebb 30 cm hosszúak és 1–4 mm szélesek. Virágzati burka 
két, viszonylag széles, kihegyezett buroklevélből áll, amelyek csak kicsit hosszabbak a 
virágzatnál. Virágzatában nincsenek sarjhagymák, sok, tömötten álló virága gömbös, 
kb. 3 cm átmérőjű virágzatot képez. Júniustól július végéig virágzik. Sziklagyepek, 
pusztafüves lejtők, erdőspuszták, homoki és löszgyepek növénye. 

A Győr környéki homokpusztagyepek szinte mindegyikében előfordul. SCHMIDT D. és 
BAUER N. számos adatát (Homokpusztagyepekben nem ritka. Győr: Kisbácsa: Szitás- 
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domb; Likócs: Segítőház és felhagyott 
üzemanyagtelep környékén valamint a 
gyakorlótér területén; Örök-föld, Erdei 
tanya a Zsombékosi-árok közelében és a 
Gazdák-erdeje sztyepprétjein, tisztásain; 
Gönyű: Gönyűi-erdő tisztásain; Nagyszent-
jános: az M1-es gönyűi lehajtója melletti 
homokbuckákon) ismerteti, de ezek vi-
szonylag nagy területekre vonatkoznak, 
mennyiségi adatok nélkül (SCHMIDT & 

BAUER 2005). Értékelésüket megerősítjük, 
valóban sokfelé előfordul a bunkós hagyma, 
számos helyen többszázas állomány-nyal. 

A Gönyűi-erdő területén szinte minden 
tisztáson előforduló faj, de pontos adata 
viszonylag kevés van: Gönyű 4M (VR, 
2012.07.11, sok száz, 9 lok.); Gönyű 20TI és 
13R (TG, 2011.07.08., 39 tő, 3 lok.; TG, 
2012.06.29., 5 tő, 2 lok.). 

A győr-győrszentiváni Gazdák-erdejének 
tisztásain általában 20–50 töves csopor-
tokban, de néhány helyen több százas 
állománnyal fordul elő (TG, 2015.07.17., 579 
tő, 49 lok., TG, 2015.07.17., 120 tő, 13 lok.). 
A tisztásokhoz kapcsolódó lőtéren meglepő 
módon csak kevés helyen fordul elő, az egyes lokalitásokon 5–10 töves foltokban (TG, 
2010.07.08–09., 645 tő, 18 lok.; TG, 2010.07.22., 84 tő, 10 lok.; KM, 2015.06.03–07.17., 121 
tő, 3 lok.). Az itt élő állományt összességében 1000 tő felettinek becsüljük. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Gönyűi-erdő (4M) 2012 501–1000 NV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (17TI) 2012 251–500 NV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (20TI és 13R) 2011–2012 26–50 PV 

Nagyszentjános/Ács: Alsó-Jeges 2011 1001–5000 NV 

Győr: Szitásdomb 2011 251–500 NV 

Győr: Segítőház – 501–1000 (becslés) PV 

Győr: Laktanyától nyugatra 2012 51–100 PV 

Győr: Paradicsomos 1998–2008 lelőhelyek  
nagy része 

megsemmisült, 
51–100 

K/KF 

Győr: Győrszentiváni-erdő (565CE) 2015 11–25 V 

Győrszentiváni-erdő (temető mellett) 2012 1–10 V 

Győr: Gazdák-erdeje 2010–2012, 
2015 

501–1000 NV 

Győr: Lőtér 2010–2015 1001–5000 NV 

 

 
6. ábra: Bunkós hagyma 

(Allium sphaerocephalon) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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A Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es autópálya lehajtójánál található jó állapotú 
sztyeppréten KIRÁLY GERGELY végzett teljes felmérést (KG, 2011.07.08., 3493 tő, 51 lok.), 
az itt élő populáció többezres. 

 

 
7. ábra: A bunkós hagyma (Aliium sphaerocephalon) előfordulásai 

 

A győri Szitásdombon 2011-ben történt teljes felmérés (SzM, 2011.06.14., 320 tő, 14 lok.), 
azóta a kezelések következtében az állomány szemmel láthatóan jelentősen növekedett. 

Az M19-es és a 1-es út között, a Segítőház körüli jó állapotú homoki gyepekben 
viszonylag gyakori faj. A területen teljes felmérés nem történt, az itt élő állományt 500 
és 1000 tő közöttire becsüljük. A lelőhelyek fokozott veszélynek vannak kitéve a gyorsan 
terjedő akác (Robinia pseudoacacia) és az intenzív, illegális motorsport tevékenység 
miatt. 

A győri gyakorlótér területén a laktanyától nyugatra helyreállított tisztás területén 
természetes és mentésből származó egyedek kb. 100 töves állománya él (TG, 2012.06.18., 
53 tő, 7 lok.). A Hecsei-erdő és a Paradicsomos területén beépítés következtében sok 
lelőhely megsemmisült, a korábban előforduló egyedek áttelepítésre kerültek ismert 
Győr környéki előfordulási helyekre. A nem beépített élőhelyeken a faj továbbra is jelen 
van néhány töves foltokban (TG, 2014.05.20, 5 tő, 1 lok.). A Győrszentiváni-erdő tisz-
tásain és a fenyvesek szegélyében többfelé előfordul, de részletes felmérések nem 
voltak: Győrszentiváni-erdő (565CE) (TG, 2015.07.27., 9 tő, 1 lok.); Győrszentiváni-erdő 
(Temető mellett) (PBa, 2012.07.13., 10 tő, 2 lok.) 
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Anacamptis coriophora (L.) BATEMAN, PRIDGEON & CHASE – poloskaszagú sisakos-
kosbor 

(syn: Orchis coriophora L.) 

A kosborfélék (Orchidaceae) közé tartozó 
ikergumós, tőlevélrózsás növény. Nevét jel-
legzetes szagáról kapta. Teljes magassága 
(10–)15–30(–52) cm, tőlevelei lándzsásak, a 
szárlevelek szálasak vagy szálas-lándzsásak. 
A virágzat tömött, keskeny, nyúlánk fürt. A 
virágok kicsik (0,8–1 cm), színük többnyire 
vörösbarna vagy zöldesbarna, néha zöldes 
vagy zöldesfehér. A lepellevelek sisak-
szerűen összeborulnak. A mézajak 5–8 mm 
hosszú, háromkaréjú, a középső karéj 
hosszabb a szélsőknél, melyek széle gyakran 
fogasan csipkés. Láp- és mocsárrétek, 
homokpuszták, legelők, homoki és száraz 
tölgyesek, nedves és száraz homoki rétek 
érintkezési zónájának növénye. Június-
júliusban virágzik. 

POLGÁR (1941) Győr környékén több helyről 
jelzi, elsősorban homokról (Nagyszentjános, 
Győrszentmárton, Ács) és szikesekről 
(Kismegyer, Csanakfalu, Táp), de ezen 
területek többségén a faj már nem fordul 
elő. SCHMIDT & BAUER (2005) egyedül a 
bőnyi Sínai-hegy területéről jelzi, illetve 
kicsit távolabb, Kunsziget határában, a Mosoni-Duna árterén találtak egy példányt. 

A 2011-es botanikai felmérések során egy kisebb állományt találtunk a győri 
gyakorlótéren, az Audi telephelye körüli út mellett, zárt homoki szteppréten (TG, 
2011.05.28., 3 tő, 1 lok., TG, 2011.06.01., 3 tő, 1 lok.). 

Az Ács és Nagyszentjános határán lévő terület (Alsó-Jegespuszta) bányagödrében egy 
kis telepített állomány él (TG, 2014: 24 tő, 2015: 15 tő). 

A győri laktanyától nyugatra helyreállított nyílt homoki gyepben 2015-ben találták meg 
a fajt (SZs, 2015.05.20., 2 tő, 1 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Bőny: Sínai-hegy 2005 1–10 V 

Győr: Gazdák-erdeje 1995–2015 101–200 NV 

Győr: Audi telephelye körüli út mellett 2011 1–10 V 

Győr: Laktanyától nyugatra 2015 1–10 V 

Ács–Nagyszentjános: Alsó-Jegespuszta 2013, 2014, 
2015 

11–25 PV 

Győr: Lőtér 2012, 2014, 
2015 

1001–5000 NV 

 

8. ábra: Poloskaszagú sisakoskosbor 
(Anacamptis coriophora) 

Fotó: Takács Gábor
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A győrszentiváni Gazdák-erdejében a poloskaszagú sisakoskosbor előfordulása régóta 
ismert. HORVÁTH L. és PŐCZE V. 1995-ben még 150 példányt jelez, a következő két évben 
egyedszám nélkül, csökkenő tendenciát írtak a jelentésükbe. 1998-ban HORVÁTH L. már 
csak 80 tőre becsülte az állományt. TAKÁCS (2005 és 2007) egy pontról jelezte a fajt, 
2005-ben 23, 2006-ban 18, 2007-ben 27 példányt megszámolva, ami kevesebb, mint a 
SCHMIDT (2010) által jelzett, több lokalitásban előforduló 100 példány. A lelőhely nagy 
része 2005-ben leégett, és a tűzoltók éppen a lelőhelyen keresztül alakítottak ki közelítő 
nyomot. A letaposott sávot később az erdészek egy távolabbi erdőrészletben letermelt 
faanyag kihordására használták, így szabályos út alakult ki, ami mellett 2012-ben 
mindössze négy (TG, 2012.05.02.), 2014-ben két tövet (TG, 2014.05.20.) sikerült meg-
figyelni. 2015-ben a terület egy kisebb tisztásán két tövet találtak (SZs, 2015.05.18., 2 tő, 
2 lok.) 

A lőtér középső részén található, a Life+ pályázat keretében helyreállítandó katonai 
sáncrendszerek egyikében jelentős állományt találtunk, tíz helyen összesen 175 példány 
virágzott (TG, 2012.05.31., 175 tő, 10 lok.). A földmunkákat követően a környező gyepek 
2013-ban leégetésre kerültek, ezt követően 2014-ben a sáncrendszeren kívül is nagy 
tömegben hajtott ki a poloskaszagú sisakoskosbor (TG, 2014.05.20., 1698 tő, 55 lok.). A 
következő évben a gyep záródásával csökkent az állomány (KM, 2015.05.18., 513 tő, 28 
lok.). 

Szintén korábban nem ismert lelőhelyet találtunk a Győr 572EY erdőrészletben, ahol a 
szomszédos nyaras szegélyében hat tövet sikerült megfigyelni (TG–KG, 2012.05.31., 6 
tő, 2 lok.). 

 
9. ábra: A poloskaszagú sisakoskosbor (Anacamptis coriophora) előfordulásai 

 

A poloskaszagú sisakoskosbornak jelenleg hat populációját ismerjük a térségben, 
melyek közül négy alacsony egyedszámú, veszélyeztetett, míg a lőtéren élő két 
jelentősebb populáció az ingadozó egyedszám ellenére sem tekinthető veszélyez-
tetettnek. 
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Anacamptis morio (L.) BATEMAN, PRIDGEON & CHASE – agár sisakoskosbor 

(syn: Orchis morio L.) 

A kosborfélék (Orchidaceae) közé tartozó 
ikergumós, tőlevélrózsás növény. Hajtásai 
13–35 cm-esek, tőlevélrózsáját 5–8 széles-
lándzsás, két szélén felhajló, 5–15 cm 
hosszú, 0,9–1,5 cm széles levél alkotja. A 
száron további 3–6 levél található. Murva-
levelei vöröses vagy bíboros színűek. A 
virágzat laza, 5–14 virág alkotja, színük 
fehértől a sötétbíborig, néha zöldesig 
változik. A lepellevelek sisakszerűen össze-
borulnak, zöldesen vagy zöldesibolyásan 
erezettek. A mézajkak enyhén három-
karéjúak, középső részükön halványabb 
színű mintázat található. Április közepétől 
május végéig virágzik, terméses példányai 
még júniusban is megfigyelhetők. Élőhelyét 
tekintve nem válogatós, hazánkban kaszá-
lókon, hegyi, homoki, láp- és ritkábban 
mocsárréteken, szikes- és homokpusztákon, 
legelőkön, pusztafüves lejtőkön, cserjé-
sekben, erdeifenyvesekben, cseres-tölgye-
sekben, gesztenyésekben él. A Győr 
környéki területeken elsősorban száraz-
gyepekben, illetve pionír élőhelyeken (bá-
nyákban, utak mentén) találkozhatunk vele. 

A Győr környéki területeken egykor kifejezetten gyakori volt szárazgyepekben (POLGÁR 

1912, 1941). SCHMIDT & BAUER (2005) szerint a Bőny melletti a Sínai-hegyen, Győr 
területén az Audi telephelyétől északra lévő cserjésedő zárt homoki gyepekben 
tömegesen fordul elő, amit magunk is igazolni tudunk. A Győr-Győrszentiván területén 
lévő kishegyi homokbányából, illetve Győr-Győrszabadhegyről a veszprémi vasút mellől 
is jelezték. A projektterületen a Gazdák-erdejében jelezték (SCHMIDT & BAUER 2005, 
SCHMIDT 2010) az előfordulást, mintegy 100 töves populációt megadva. SCHMIDT később 
jelzi a nagyszentjánosi szivattyútelep mellől is (SCHMIDT 2010), továbbá RIEZING (2012) a 
Szentiváni-legelő és a Paradicsomos területéről, utóbbi helyen ma már nem él. 

Az agár sisakoskosbor jelenleg 17 helyen ismert a homokpusztán. Legnagyobb, 5000 tő 
feletti állománya a győri gyakorlótér északi részén, a felüljáró déli lábának két oldalán 
él (2005. évi felmérés), de jelentősnek tekinthető az M19-es gyorsforgalmi út nem 
megépült sávján 2012-ben felfedezett populáció (~1000 tő), illetve a gönyűi Vérvirágos 
1500–2000 töves állománya is. 

A nagyszentjánosi szivattyútelep mellől PAPP BEÁTA jelezte előszőr a faj előfordulását 
(PB, 2002.05.10., 37 tő), majd SCHMIDT (2010) jelzi 50 tővel az állományt. Takács 2015-
ben mindössze négy tövet talált (TG, 2015.05.05., 4 tő, 2 lok.) a területen. A kis 
egyedszámú, elszigetelt állomány egyértelműen veszélyeztetett, a vastag fűavar és a 
cserjék terjedése az élőhely megszűnésével fenyeget. 

A Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti területen 2011-
ben KIRÁLY találta meg (KG, 2011.04.28., 2 tő, 1 lok.), illetve a homokbánya oldalában kis 
egyedszámú, beépítés elől kimentett állománya él (26-50 tő). 

10. ábra: Agár sisakoskosbor 
(Anacamptis morio) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Szivattyútelep 2002, 2006, 
2008 

11–25 V 

Ács–Nagyszentjános: Alsó-Jegespuszta 2011 26–50 NV 

Bőny: Sínai-hegy 2006, 2015 51–100 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (15TI) 2011–2015 1–10 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (Vérvirágos) 1999 1001–5000 NV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (4TI) 2011 1–10 PV 

Győr (Győrszentiván): Gazdák-erdeje 2005, 2012, 
2015 

201–250 NV 

Győr: M19-es gyorsforgalmi út rézsűje I. 2012 26–50 PV 

Győr: M19-es gyorsforgalmi út rézsűje II. 2012 501–1000 PV 

Győr (Győrszentiván): Segítőháztól délre 2004–2006 101–200 PV 

Győr (Győrszentiván): Gyakorlótér 2005 5001 – 10 000 NV 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2004–2005 26–50 PV 

Győr: Laktanyától délre 2004–2005 26–50 PV 

Győr (Győrszentiván): Hecsei-erdő, Para-
dicsomos, Lőszerraktár 

2002–2010 élőhely 
megsemmisült 

K 

Győr (Győrszentiván): Kishegyi homok-
bánya 

2004–2006 11–25 PV 

Győr (Bácsa): Szitásdomb 2010–2015 11–25 PV 

Győr (Győrszabadhegy): veszprémi vasút 
közelében homokpusztagyepben 

2006? 251–500 PV 

 

A Gönyűi-erdőben három helyen fordul elő. A Gönyű 15 Ti területén mentésből alakult 
ki egy kis egyedszámú (1–10 virágzó tő) állomány. A Vérvirágos területén jelentős, 
többezres állománya él, melyet először 2002-ben majd 2005-ben mért fel TAKÁCS GÁBOR 
(TG, 2002.05.01., 560 tő, 14 lok.; 2005.05.02., 1188 tő, 12 lok.) A Gönyű 4Ti területén 
VIDÉKI RÓBERT találta meg a fajt (VR, 2011.05.04., „több tő”, 1 lok.). A területen a 
tisztások beerdősülése, cserjésedése, a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) 
terjedése, elvétve az erdészeti munkák veszélyeztetik a faj állományait. 

A bőnyi Sínai-hegy területéről SCHMIDT jelzi (SCHMIDT & BAUER 2005), 2006-ban 75 
töves állományt talált (SD, 2006.05.23., 75 tő, 2 lok.). A nemzeti park igazgatóság 2015. 
évi felmésései során hasonló nagyságrendben találta (TG–SZs, 2015.05.05., 56 tő ,7 lok.). 
A lelőhelyen elsősorban a terepmotorosok veszélyeztetik állományát. 

A győrszentiváni Gazdák-erdejében HORVÁTH LAJOS (Őri jelentés 1997) a Pannonhalmi 
Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őre 1997-ben 600 tőre becsülte az állományt 
pontosabb helymegjelölés nélkül. A területen 2005-ben és 2012-ben végzett a nemzeti 
park teljes felmérést (TG, 2005.04.30., 844 tő, 20 lok., TG, 2012.05.02, 76 tő, 7 lok). A 
2015-ben megismételt felmérés (TG–SZs, 2015.04.17–2015.05.18.,192 tő, 24 lok.) során 
valamivel több példányt sikerült megfigyelni. A megfigyelt példányszámokból csökkenő 
tendencia rajzolódik ki, de a kihajtó és virágzó egyedek száma nagyon függ az időjárási 
körülményektől, így valószínűleg természetes ingadozásról beszélhetünk. 

Az M19-es gyorsforgalmi út nem megépült sávján két szakaszon sikerült megtalálni az 
agár sisakoskosbort, pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), borzas csajkavirág (Oxytropis 
pilosa) és homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) társaságában (TG, 2012.04.26., 37 tő, 
12 lok.; TG, 2012.04.26., 1131 tő, 13 lok.). A Győrszentiváni-erdőt keresztező szakaszon 
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26–50 töves, a pihenőhely közelében 500–1000 töves állománya él. Mindkét állomány 
veszélyeztetett, elsősorban a karbantartás során bekövetkező rendszeres taposás miatt. 

A Segítőháztól délre megmaradt, rendkívül értékes, zárt homoki gyepfragmentumokban 
kb. 200 töves állománya él (TG, 2005.05.10., 50 tő, 1 lok., SD, 2006.04.07., 135 tő 4 lok.). 
Az M19-es déli oldalán a laktanya és a Győrszentiváni-erdő közötti gyakorlótéren több 
ezres állománya él cserjésedő zárt homoki gyepekben (TG, 2005.04.29–2005.05.10., 7974 
tő, 37 lok.). A Győrszentiváni-erdőben az utak menti kis tisztásokon néhány töves 
állományai vegetálnak. 

 
11. ábra: Az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio) előfordulásai 

 

A Laktanyától délre, a kerítés és az iparterületet megkerülő út közötti állományt PAPP 

BEÁTA jelezte 2002-ben, később TAKÁCS GÁBOR mérte fel alaposabban (TG, 2005.05.10., 
47 tő, 2 lok.). A lelőhelyhez kapcsolódó Hecsei-erdő, Paradicsomos és az egykori lőszer-
raktár körüli állományok élőhelye beépítésre került, az ismert tövek részben a Szitás-
dombra, részben a laktanya melletti gyepekre kerültek áttelepítésre. 

Anemone sylvestris L. – erdei szellőrózsa 

A boglárkafélék (Ranunculaceae) közé tartozó évelő faj. Magassága 20–40 cm, szára 
gyapjasan szőrös. Szár- és tőlevelei is hármasan-ötösen összetettek, a levélkék 
szeldeltek, fogasak. A tőlevelek hosszú nyelűek. A szárlevelek a szár alsó harmadában 
fejlődnek. Virágai nagyok, 3–6 cm átmérőjűek, fehérek, a szár csúcsán magányosan 
fejlődnek. Általában április közepétől május végéig virágzik. 

POLGÁR (1941) a Pannonhalmi-dombságból jelzi, Nyúl, Ravazd és Győrszentmárton 
térségéből, a homokon nem találta. Aktuális adatai a tágabb térségben a Pannonhalmi-
dombságban (számos lelőhely), a Szigetköz északi részén, illetve a Sopron melletti 
Szárhalmi-erdőben vannak. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr, Gazdák-erdeje 1997, 1998, 
2015 

26–50 NV 
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Az első dokumentált előfordulása a homokvidékről HORVÁTH LAJOS nevéhez fűződik, aki 
természetvédelmi őri jelentésében 1997-ben 50 tövet becsült, majd 1998-ban 32 tövet 
számolt meg. Takács 2012-ben nem találta meg a területen (TAKÁCS et al. 2012), de 2015-
ben sikerült rábukkannia a Gazdák-erdeje egyik tisztásának szélén (TG, 2015.04.24., 30 
tő, 1 lok.). 
 

 

12. ábra: Fekete fodorka 
(Asplenium adiantum-nigrum) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID

13. ábra: Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

 

 
14. ábra: Az erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) (piros)  

és a fekete fodorka (Asplenium adiantum-nigrum) (narancssárga) előfordulásai 
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Asplenium adiantum-nigrum L. – fekete fodorka 

A fekete fodorka viszonylag nagy termetű, akár 20–25 cm hosszú, háromszög alakú, 
háromszorosan szeldelt levelű, a fodorkafélékhez (Aspleniaceae) tartozó faj. Levele 
áttelelő, a levélnyél alsó része barnás. Szóruszai rombusz alakúak, gyakran az egész 
levélfonákot beborítják. Mészkerülő, általában andeziten kialakult acidofil árnyas 
sziklagyepek, sziklás tölgyesek és bokorerdők növénye, de ritkán alföldi meszes 
homokon is megjelenik telepített erdeifenyvesekben. 

Kisalföldi adatát SCHMIDT (2011) publikálta a Győr (Győrszentiván): Győrszentiváni-
erdő M19-estől északra lévő erdeifenyveséből. Egyetlen tövének élőhelyét az épülő 
keleti elkerülő megsemmisíti, a fajt 2015-ben már nem találtuk. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Segítőháztől 
nyugatra 

2012 1–10 KF 

 

Astragalus asper WULF. – érdes csüdfű 

Nagy termetű, 50–100 cm magas, a pillan-
gósvirágúak (Fabaceae) közé tartozó védett 
fajunk. Szára felálló, nem fásodó tövű. A 
levél páratlanul szárnyalt, 10–15 pár 
levélkéből áll, a levélkék szálasak. A virágok 
nyúlánk, dús füzérben állnak, a szirmok 
sárgák. Júniustól szeptember végéig virág-
zik. Száraz lejtőkön, homokpusztákon, lösz-
pusztákon, homoki legelőkön, de száraz 
tölgyesekben is él. 

POLGÁR (1941) ritka, elszórt vagy szálan-
kénti előfordulású fajnak jellemzi a megye 
keleti részén (Győrszentiván, Gönyű, 
Nagyszentjános és Bőny). SCHMIDT & BAUER 

(2005) az Ács és Nagyszentjános határában, 
az M1-es autópálya lehajtója melletti 
homokbuckákon, valamint a Jegespusztára 
vezető út mellett jelzi. Előbbi helyen KIRÁLY 
végzett teljes felmérést 2011-ben 
(2011.04.28–05.12., 556 tő, 46 lok.), az 
állomány jelenleg nem veszélyeztetett. Az 
út melletti állomány kitettsége miatt 
veszélyeztetett, akár egy útkarbantartás is 
eltüntetheti. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Jegespusztára vezető út 
mellett 

2006 26–50 V 

Ács–Nagyszentjános: Alsó-Jegespuszta 2006, 2011 501–1000 NV 
 

15. ábra: Érdes csüdfű (Astragalus asper) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID
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16. ábra: Az érdes csűdfű (Astragalus asper) előfordulásai 

 

Astragalus exscapus L. – szártalan csüdfű 

A pillangósvirágúak (Fabaceae) közé tarto-
zó, erős, akár 1 m hosszú karógyökérrel 
rendelkező, alacsony termetű növény. 
Levelei tőállóak, szára nincs vagy csak 2–3 
cm hosszú. A levélnyelek gyakran 
pirosodók, levelei páratlanul szárnyaltak, a 
levélkék tojásdad vagy elliptikus alakúak, 
sűrűn szőrösek. Virágai élénksárgák, a 
levelek tövében igen rövid nyélen, 5–9 
virágú csomóban tömörülnek. Mészkedvelő 
faj, homoki rétek, legelők, löszpuszta-
gyepek, ritkán mészkősztyepprétek nö-
vénye. Májustól június végéig virágzik. A 
győri homokpusztán általában természetes, 
többé-kevésbé zavarásmentes gyepmarad-
ványokban van jelen. 

A szártalan csüdfű előfordulási adatainak 
többségét SCHMIDT & BAUER (2005), illetve 
SCHMIDT (2010) publikálta, utóbbi szerint 
összesen hét aktuális kisalföldi előfor-
dulását ismerjük Győr-Likócs, Győrszent-
iván és Nagyszentjános homokterületeiről. 

A nagyszentjánosi szivattyútelep melletti 
rézsűben SCHMIDT DÁVID 25 tő körüli állományt ír le 2006-ban (SCHMIDT 2010), TAKÁCS 
ugyanitt mindössze egy tövet talált (TG, 2012.05.03., 1 tő, 1 lok.). A likócsi segítőháztól 

 
17. ábra: Szártalan csüdfű 

(Astragalus exscapus) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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délre található előfordulást SCHMIDT & BAUER (2005) publikálta, itt SCHMIDT két foltban 
50 tő körüli állományt jelez (SD, 2006.04.07., 50 tő, 2 lok.). 

Az M19-es másik oldalán, a Győr 565F erdőrészlet tisztásán jelentős állománya él (TG, 
2015.05.18., 82 tő, 1 lok.), sajnos a jövőbeli 813. sz. út nyomvonalán. A lelőhelyet már 
elpusztultként tüntetjük fel, de beépítése csak jövőre várható. Ugyancsak elpusztult a 
győri Paradicsomosban 2011-ben megtalált lelőhely, az itt élő egyedek áttelepítését 
megkísérelték. 

A Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepben (Alsó-
Jegespuszta), illetve a Jegespusztára vezető út mellett SCHMIDT találta meg (SCHMIDT & 

BAUER 2005). Előbbi helyen KIRÁLY 2011-ben nyolc helyen 179 tövet számolt (KG, 
2011.05.12., 179 tő, 8 lok.). A nagyszentjánosi Nagy-rétről és a Szentiváni-legelőről 
RIEZING (2012) közli. Előfordul még a győrszentiváni Kishegyi-homokbányában 
(SCHMIDT & BAUER 2005), illetve a Cuhai-Bakony-ér magaspartján is (SCHMIDT 2010). 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Szivattyútelep 2006 (2010) 11–25 V 

Győr (Likócs): Segítőház 2006 (2010) 26–50 V 

Győr 565F 2015 51–100 K 

Nagyszentjános: Jegespusztára vezető út 
mellett 

2006 11–25 V 

Ács-Nagyszentjános: Alsó-Jegespuszta 2006, 2011 101–200 PV 

Győr (Győrszentiván) Kishegyi-homok-
bánya 

2006 11–25 V 

Nagyszentjános: Cuhai-Bakony-ér magas 
partja 

2006 11–25 V 

Győr: Paradicsomos 2011 11–25 K 

 

 
18. ábra: A szártalan csüdfű (Astragalus exscapus) előfordulásai 
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Blackstonia acuminata HUDS. – kései gyíkpohár 

Egyéves, a tárnicsfélékhez (Gentianaceae) 
tartozó növény. Egyszerű vagy elágazó szá-
rú, 5–30 cm magas, kékesszürkén hamvas 
növény. Felfelé fokozatosan kisebbedő, át-
ellenes levelei tojásdadok, tojásdad-
lándzsásak vagy háromszögű-tojásdadok, 
hegyesedő csúcsúak. Felsőbb levelei a 
vállukon összenőve körülölelik a szárat. A 
párta aranysárga. Termése két kopáccsal 
nyíló tok. Iszapnövényzetben, nedves 
kavicsfelszíneken, mocsárrétek, láprétek, 
szikesek nyitottabb felszínein él. 

A Szigetközben és a homokvidéken többfelé 
előfordul. Nyílt iszap- és kavicsfelszíneken, 
megfelelő talajnedvességi viszonyok esetén 
akár tömegesen is megjelenhet. A fajnak 
már POLGÁR SÁNDOR (POLGÁR 1941) is 
jelezte számos előfordulását (pl. Győrszent-
iván, Likócs, Hecsei-erdő, Nagyszentjános, 
Bőny). SCHMIDT & BAUER (2005) több Győr 
környéki területről jelzi (Győr: a Mosoni-
Duna töltésoldalának a hullámtér felé eső 
alsó részében, Likócs: az Audi-gyár melletti 
kis mesterséges tó parti zónájában, 
Hecsepuszta: homokbánya, Úsztató-rét; 
Győrladamér: kavicsbánya). SCHMIDT DÁVID 

később újabb adatokat közölt (SCHMIDT 2010) Győrság, Győr-Újváros: Somos, Győr-
Kisbácsa: bányató lelőhelyekről. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Paradicsomos homokbánya 2006 51–100 NV 

Győr: Paradicsomos 2011 501–1000 K, KF 

Győr: Úsztató-rét 2011 1001–5000 K, KF 

Győr: Lőtér 2010 101–200 NV 

 

A fajnak stabil állománya él a győri laktanya melletti kis bányató kavicsos, nedves 
felszínein (Győr: Paradicsomos homokbánya) (SCHMIDT & BAUER 2005, SCHMIDT 2010), 
melyet a szerzők is megerősítenek. 

A tótól délre és az egykori lőszerraktártól nyugatra 2011-ben KIRÁLY és TAKÁCS mérte fel 
az állományt (TG–KG, 2011, 792 tő, 42 lok.). Az egykori iparvasúttól délre, az Úsztató-
réten szintén ekkor végeztek részletes felmérést (TG–KG, 2011, 1605 tő, 8 lok.). Az 
utóbbi két lelőhely időközben nagyrészt beépítésre került. 

A győri lőtéren TAKÁCS és KIRÁLY talált egy kisebb álományt az egyik sáncrendszer 
melletti kavicsos felszínen (TG, 2010.07.22., 140 tő, 4 lok.), illetve ettől délre, a sánc 
másik oldalán (TG–KG, 2015.06.26., 5 tő, 1 lok.). 

 
19. ábra: Kései gyíkpohár (Blackstonia 

acuminata) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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A kései gyíkpohár az ismert lelőhelyeken kívül valószínűleg több helyen fordul elő, 
kedvező csapadékviszonyok esetén gyakorlatilag bármilyen nedves, nyílt kavics- vagy 
homokfelszínen megjelenhet, ennek ellenére ritka és veszélyeztetett faj. 
 

20. ábra: A kései gyíkpohár élőhelye 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

 

 
21. ábra: A kései gyíkpohár (Blackstonia acuminata) előfordulásai 
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Botrychium lunaria (L.) SW – kis holdruta 

Kis termetű, 4–15 cm magas, világos-, néha 
szürkészöld harasztunk (Ophioglossaceae). 
Földalatti gyöktörzséből hajt ki a 
kígyónyelvfélékre jellemző asszimiláló 
(meddő) és spóratermő karéjra (sporofillum-
füzér) tagolódott levele. Meddő karéja 
szárnyalt, a bőrszerű, félhold vagy ferde 
legyező alakú, ülő levélkék ép szélűek, 
esetleg csipkések. A termő karéj szintén 
tagolt, ágain két sorban ülnek a spóratartó 
tokok. A spóraérés ideje június–szeptember. 
Hegyi rétek, szőrfűgyepek, szikár legelők, 
fenyérek, másrészt alföldi árvalányhajas 
homoki gyepek, dolomitsziklagyepek, szik-
lafüves lejtősztyeppek, illetve a helyükre 
ültetett feketefenyvesek növénye. 

A kis holdruta első kisalföldi előfordulását 
(nyolc tő) BAUER NORBERT találta meg 2003-
ban (in TAKÁCS 2003) a Gazdák-erdejének 
egyik tisztásán (SCHMIDT & BAUER 2005). 

SCHMIDT 2008-ban öt tövet talált az ismert 
lelőhelytől nyugatra (SCHMIDT 2011) homoki 

fehér nyáras cserjésedő tisztásán, de jelzi, hogy 2010-ben már nem találta.  

 

 
23. ábra: A kis holdruta (Botrychium lunaria) előfordulásai 

 

  

 
22. ábra: Kis holdruta (Botrychium lunaria) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 
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Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje 2003, 2008, 
2012 

51–100 V 

Győr: Paradicsomos 2011 az élőhely 
megsemmisült 

K 

Mindkét lelőhelyen próbáltuk megkeresni 2012-ben, nem sikerült megtalálni. HERNÁDI L. 
jelezte (szóbeli közlés), hogy egy tövet talált 2012-ben. SCHMIDT 2012-ben új helyen 60 
tövet talált (SCHMIDT 2015), a korábban ismert lelőhelytől északnyugatra, mintegy 600 
méterre, de jelzi, hogy 2013-ban és 2014-ben már nem találta. A faj megjelenése a 
területen meglehetősen rapszódikus, de rendszeresen sikerül megfigyelni. Állomány-
nagysága a nehéz megfigyelhetőség miatt nem becsülhető pontosan. 
 

Cirsium brachycephalum JURATZKA – kisfészkű aszat 

A fészekvirágzatúak (Asteraceae) közé tar-
tozó, 30–150 cm magas, felálló szárú, 
kétéves növény. A szár felül csupasz, alig 
leveles. A levelek keskeny vagy hosszúkás 
tojásdadok, a tőlevelek épek, a felsőbbek 
karéjosak vagy hasogatottak, a karéjok 
tövishegyűek, fonákuk kopaszodó vagy 
kopasz. Az apró fészkekből 5–20 áll egy 
csomóban, fehér molyhos, levéltelen 
kocsányokon. A fészek 7–10 mm hosszú, 6–
10 mm széles, hosszúkás, a párta fehéreslila. 
A fészekpikkelyek 1–3 mm hosszúak, 
molyhos élűek, sárga szálkahegyűek. 
Július–augusztus során virágzik. Szikesek, 
szikes mocsarak sótűrő, bennszülött 
növénye. 

Kis állomány került elő 2003-ban (SCHMIDT 

& BAUER 2005) a Győrszentivánra vezető 
kerékpárút melletti csatornából (Osztáloki-
árok), de azóta nincs róla információ. 
Élőhelye az utóbbi években a kerékpárút 
bővítése és a csatornakotrás következtében 
degradálódott, az állomány veszélyeztetett-
ként értékelhető. KIRÁLY 2014-ben és 2015-
ben több százas állományát találta a győri Lőtér déli részén, a Zsombékosi-árok melletti 
mélyebb, nedves gyepekben. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Vérvirágos 2003 1–10 PV 

Győr: Lőtér (Zsombékosi-árok 
mellett) 

2014, 2015 251–500 NV 

Megjegyezzük, hogy a megyehatáron túl, Ács-Jegespuszta térségében sokfelé előfordul 
a faj, másodlagos szikes gyepekben (RIEZING 2012). 

24. ábra: Kisfészkű aszat (Cirsium 
brachycephalum) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 
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25. ábra: A kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) előfordulásai 

 

Centaurea sadleriana JANKA – budai imola 

A fészekvirágzatúak (Asteraceae) közé 
tartozó, 60–100 cm magas, ágas, évelő 
növény. Levelei szárnyasan szeldeltek, 
érdesek, szeleteik lándzsásak, karéjosak. 
Virágzata tojásdad-gömbös, 15–18 mm 
széles, a belső fészekpikkely függeléke 
nagy, kerekded-tojásdad, hártyás, töve 
fekete, széle ezüstfehér. A virágok 
lilásvörösek. Termése bóbitás kaszat. 
Májustól októberig virágzik. Hazánkban 
sztyeppréteken, sziklagyepeken, 
löszpusztaréteken és homoki réteken nem 
ritka. 

POLGÁR (1941) közönséges, gyakori fajnak 
jellemzi, ami ma is helytálló. A fajról 
gyakorisága miatt felmérések nem 
készültek, szinte minden homoki gyepben 
megtalálható, számos átmenettel a vastövű 
imola (C. scabiosa) felé. 

26. ábra: Budai imola (Centaurea sadleriana) 

Fotó: MOLNÁR V. ATTILA 
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Cephalanthera damasonium (MILL.) 

DRUCE – fehér madársisak 

A kosborfélék (Orchidaceae) családjába 
tartozó évelő növény. (15–)30–60 cm magas, 
tojásdad vagy tojásdad-lándzsás levelű faj. 
2–5 hüvelyes lomblevele van, melyeknek 
hossza 4–6(–10) cm, szélességük 2–3,5 cm. 
A felső virágok murvalevelei kb. akkorák, 
mint a magház, az alsók gyakran túlérnek a 
virágon is. A virágok fehérek vagy 
sárgásfehérek. A lepellevelek 15–20 mm 
hosszúak, 4–8 mm szélesek, sisakszerűen 
borulnak rá a sarkantyú nélküli, 10–14 mm 
hosszú mézajakra, melynek vége lekere-
kített, narancssárga színű. Tölgyesekben, 
bükkösökben, ritkán homoki nyárasokban 
fordul elő. 

A gönyűi Vérvirágos területén 2002-ben 
(TG, 2002.05.01., 4 tő, 2 lok.), a nagyszent-
jánosi Malom úti dűlőben (vasúttól délre 
található, nemes nyarasokkal tagolt tisz-
tások) 2015-ben TAKÁCS GÁBOR találta meg 
néhány töves állományát (TG–SZs, 
2015.05.13., 1 tő) 

 
 

 

28. ábra: A fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) előfordulásai 

  

27. ábra: Fehér madársisak  
(Cephalanthera damasonium) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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A győri laktanyától délre, az egykori Hecsei-erdő északi részén PAPP BEÁTA jelzi először 
2002-ben (PB, 2002.05.14., 210–250 tő, 3 lok.), majd BAUER NORBERT 2004-ben mennyiség 
nélkül és kissé nagyobb területről. TAKÁCS GÁBOR és FELBER PÉTER 2005-ben mérte fel az 
állományt, ekkor 60 tövet találtak (TG–FP, 2005.06.07., 60 tő). A rendkívül csapadékos 
2010-es évben a teljes terület időszakosan víz alá került, és többszöri keresés ellenére 
sem sikerült megtalálni a fajt, egészen 2014-ig (TG, 2014.05.20., 34 tő, 3 lok.) A lelőhely 
egy része 2005-ben beépítésre került, így itt a faj további megkerülése nem várható. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Vérvirágos 2002 1–10 PV 

Ács: Alsó-Jeges 2014 1–10 NV 

Győr: Hecsei-erdő 2002, 2004, 
2005, 2014 

51–100 (elszórtan kb. 
2 ha területen) 

PV, élőhelye részben 
megszűnt 

Nagyszentjános: Malom úti dűlő 2015 1–10 PV 

 

Corispermum nitidum KIT. – fényes poloskamag 

Egyéves, a libatopfélék (Chenopodiaceae) 
közé tartozó, 10–40 cm magas, terpedten 
ágas növény. A levelek fonalasak, kissé 
húsosak, 1 mm szélesek, kopaszak, csúcsaik 
kihegyezettek. A felső murvalevél 3 mm 
hosszú, tojásdad alakú. A virágzat nyúlánk, 
ágas, a virágok lazán állnak. A lepellevelek 
1–3 szabálytalan alakú, csipkés szélű, 
átlátszó kis pikkelyek formájában találhatók 
meg. Ősszel az egész növény vöröslő. 
Virágzási ideje július–szeptember. Mész-
kedvelő, nyílt homoki gyepekben, homok-
bányákban, homokos utak melletti gyom-
társulásokban fordul elő. 

POLGÁR (1941) gyakorinak írja homokon, de 
konkrét lelőhelyet a vizsgált területről nem 
jelez. SCHMIDT & BAUER (2005) a Győr 
környéki homokterületekről többfelé jelzi 
(Győr: Szitásdomb egykori homokbányá-
jában, illetve a Bodzás területén, Győr-
Likócs: a 10-es és a 19-es út közötti homok-
buckás terület bolygatott homokfelszínein, 
Győr-Győrszentiván: Tiborháza melletti 
homokbányagödörben. 

A fajnak nagy állománya él Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es autópálya 
lehajtója melletti gyepben (Alsó-Jegespuszta), ahol KIRÁLY találta (KG, 2011.07.08., 610 
tő, 3 lok.). A lőtér területén 2012-ben került elő (TG, 2012.05.31., 250–750 tő, 1 lok.). 

A fényes poloskamag Győr környéki homokpusztákon általánosan elterjedt, de nem 
gyakori faj. Jellemző élőhelyei bolygatott, nyílt homokfelszínek. 
 

 

29. ábra: Fényes poloskamag  
(Corispermum nitidum) 

Fotó: KIRÁLY GERGELY 
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Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Lőtér 2012 251–500 NV 

Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011 501–1000 NV 

Győr (Kisbácsa): Szitásdomb 2004, 2005 101–200 V 

Győr: Segítőház (illegális krosszpálya) 2005? 51–100 V 

Győr: Tiborháza homokbányagödrében 2005 51–100 PV 

Győr (Kisbácsa): Bodzás 2005 51–100 V 

Gönyű: Gönyűi-erdő (villanypászta) 2015 251–500 PV 
 

 
30. ábra: A fényes poloskamag (Corispermum nitidum) előfordulásai 

Dactylorhiza incarnata (L.) SOÓ – hússzínű ujjaskosbor 

20–60 cm magas kosborféle (Orchidaceae). A szár erőteljes, vastag. Levelei felállók, 
hosszúkás-lándzsásak, a csúcsuktól az alapjuk felé fokozatosan kiszélesednek, 15–20 cm 
hosszúak és 1–4 cm szélesek. A virágzat tömött, hengeres fürt. A murvalevelek szálas-
lándzsásak, a magháznál jóval hosszabbak, esetenként ibolya vagy vörös futtatásúak. A 
virágok kicsik, színük a húsvöröstől egészen a hófehérig változhat. A mézajak nem, 
vagy gyengén háromkaréjú, durván csipkés élű, közepén szabálytalan alakú ibolyás 
rajzolat található. A sarkantyú tompa végű és a magháznál nem hosszabb. Május–
júniusban virágzik. Láprétek, mocsárrétek, magassásosok, láperdők növénye. 

POLGÁR (1941) nem jelzi a térségből, SCHMIDT 2004 és 2006 között a Zsombékosi-árok 
(Győr-Győrszentiván) partoldalában és mesterséges mélyedésekben tíz tövet talált 
(SCHMIDT 2010), ettől nem messze TAKÁCS 2015-ben négy tövet észlelt (TG, 2015.05.15., 4 
tő, 1 lok.). A két lelőhely valószínűleg azonos. A lőtér déli oldalán haladó Zsombékosi-
árok menti mélyebb fekvésű ligetes nyarasban 2015-ben találta meg TAKÁCS (TG, 
2015.05.18., 55 tő, 5 lok.). Újabb, kéttöves állományát a Szentiváni-erdő DNy-i részén, az 
új Audi-elkerülőút szomszédságában, egy mesterséges mélyedésben találta SCHMIDT D. 
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Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Zsombékosi-árok 2005, 2015 1–10 V 

Győr: Lőtér 2015 51–100 NV 

Győr: Szentiváni-erdő 2014 1–10 V 

 

 

  
31. ábra: Hússzínű ujjaskosbor  

(Dactylorhiza incarnata) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

32. ábra: Henye boroszlán  
(Daphne cneorum) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

Daphne cneorum L. – henye boroszlán 

A boroszlánfélékhez (Thymelaeaceae) tartozó alacsony, legfeljebb félméteresre megnövő 
örökzöld törpecserje. Jellegzetes illatú, rózsaszín virágai négytagúak, a hajtások csúcsán 
csoportokban nőnek. Fényes sötétzöld levelei szálasak, lándzsásak, 1–2 cm hosszúak, 
fonákuk fénytelen. Április–május során virágzik, de előfordul szeptember–októberi 
másodvirágzás is. Mészkedvelő faj, zárt dolomitsziklagyepek, karsztbokorerdők, homoki 
rétek növénye. 

POLGÁR (1941) szórványosan csoportosan vagy elszórtan előforduló fajként jelzi 
Győrszentiván és Gönyű mellől. Jelenleg egy ismert előfordulása van a térségben a 
gönyűi Vérvirágoson. A területen 0,5–2 m

2
-es foltokban elszórtan fordul elő. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Vérvirágos 2002, 2005, 
2010 

251–500 PV 
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33. ábra: A hússzínú ujjaskosbor (Dactyorhiza incarnata) (piros)  

és a henyeboroszlán (Daphne cneorum) (narancssárga) előfordulásai 

 

 

34. ábra: Henye boroszlános a gönyű Vérvirágoson 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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Dianthus serotinus WALDST. & KIT. – kései szegfű 

 A szegfűfélékhez (Caryophyllaceae) tartozó 
30–50 cm magas, bokros évelő. Vaskos 
gyöktörzsből nagyszámú meddő- és kevés 
virágos szárat hajt. A szár alul heverő, majd 
felemelkedő, közepétől elágazó, csomói 
erőteljesen duzzadtak. A levelek átellenes 
állásúak, nagyrészt derékszögben elállók, 
kékesderesek, erőteljesen kihegyezett 
csúcsúak. A virágzat terpedt, az ágak 
csúcsán 3–5 virágból álló. A virág fehér, 
illatos, a szirmok lemeze hosszúkás, visszás-
tojásdad, rojtos szélű. A csésze keskeny, 3–4 
mm vastag, 1–1,5 cm hosszú, alján zöldes, 
pikkelyszerű fellevelek vannak. Termése 
fogakkal nyíló tok, magjai aprók, feketék. 
Virágzási ideje június–szeptember. A nyílt 
meszes homokpusztagyepek, homoki rétek 
növénye. 

POLGÁR (1941) gyakori, csoportosan vagy 
magányosan előforduló fajként jellemzi. 
SCHMIDT & BAUER (2005) erős populációkat 
jelez Győrszentiván és Gönyű térségében 

homokpusztákon. A Szigetközben a bácsai Szitásdombon, illetve a Bodzás területén 
fordul elő (SCHMIDT & BAUER 2005). 

Gyakorlatilag minden jó természetességű nyílt vagy zárt homoki gyepben előfordul. A 
vizsgált területen állománynagysága több tízezresre tehető, csoportosan vagy 
szálanként fordul elő. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje 2010–2012, 
2015 

5001–10000 NV 

Győr: Lőtér 2010–2012, 
2015 

5001–10000 NV 

Gönyű: Gönyűi-erdő tisztásai (Vérvirágos, 
20TI, 17TI, 1TI, 1M, Szilvás, 5TI) 

2005–2015 251–500 PV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jegyes 2011 501–1000 NV 

Győr: Segítőház környéki gyepek 2005–2015 1001–5000 PV 

Győr (Győrszentiván): Győrszentiváni-
erdő 

2005–2015 251–500 PV 

Győr: Laktanya 2011–2015 201–250 PV 

Győr: Hecsei-erdő és Paradicsomos 2010–2011 élőhelye 
megsemmisült 

K 

Győr: Szitásdomb, Bodzás 2011 201–250 PV 

Bőny: Bőnyi-erdő (villanypászta) 2015 51–100 V 

 

 

35. ábra: Kései szegfű (Dianthus serotinus) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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A legnagyobb összefüggő állomány kétségtelenül a győri Lőtéren és az ehhez szorosan 
kapcsolódó Gazdák-erdeje tisztásain él. Mindkét területen nagyobb foltokban található, 
júliusi virágzásakor fehér mezőket alkot, a kissé degradáltabb élőhelyeken szálanként 
fordul elő. A Gönyűi-erdő tisztásain általában kisszámú (1–10, 26–50 töves), szálankénti 
előfordulások ismeretesek. 

Az Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepben közel 
1000 töves állománya él. 

A Győrszentiváni-erdő tisztásain, a temető mellett megmaradt gyepben és a Tölgyestől 
délre található gyepekben általában szálanként fordul elő, legnagyobb állománya (200–
250 tő) a keleti elkerülő nyomvonalán és a környező tisztáson (565CE) él. 

A Hecsei-erdő és a Paradicsomos gyepjei beépítés következtében megsemmisültek, a 
korábban itt élő állományok áttelepítésre kerültek. Áttelepítés következtében jött létre a 
laktanya mellett jelenleg élő állomány, illetve megerősítésre kerültek meglévő 
állományok. 
 

 
36. ábra: A kései szegfű (Dianthus serotinus) előfordulásai 

 

Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS – szálkás pajzsika 

A szálkás pajzsika levelei kétszeresen szárnyaltak, mereven felfelé állóak. A hosszúkás-
tojásdad levelek (40–)50–70(–80) cm hosszúak. A levélnyél rendszerint olyan hosszú, 
mint a levéllemez. A levélgerinc halványbarna pelyvaszőrös. A levélszárnyacskák 
szálkásan hegyes-fogazottak. A legalsó levélszárny határozottan aszimmetrikus. 
Júliustól szeptemberig szórja spóráit. Láperdőkben, ültetett erdeifenyvesekben, 
bükkösökben, mészkerülő cseres-tölgyesekben, keményfaligetekben és gyöngyvirágos-
tölgyesekben él. 

POLGÁR (1941) nem jelzi a térségből. SCHMIDT & BAUER (2005) a bőnyi Szőlőhegy 
telepített erdeifenyveseiből jelzi. SCHMIDT (2010) a Szentiváni-erdő 19-es úttól északra 
eső részén, telepített erdeifenyvesben három tő előfordulásáról ír. A lelőhelyet a Győr 
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keleti elkerülőhöz készült tanulmányban is jelzik (PBa, 2012.06.07., 1 tő), az állományt 
2015-ben már nem sikerült megtalálni. A Győrszentiváni-erdő M19-estől délre található 
területén (Győr 565F erdőrészlet) szintén megtalálták (PBa, 2012.05.12., 2 tő, illetve 
2012.08.15., 1 tő, 2 lok.). 

A Gönyűi-erdőben, a 4C erdőrészlet területén VIDÉKI RÓBERT találta néhány töves 
állományát (VR, 2012.06.11., 1 tő, 1 lok., illetve VR, 2011.05.04., néhány tő, 1 lok.). 

A lőtértől északra, az Erdőteleptől délre található fenyvesben SCHMIDT (2015) jelzi két 
tövét. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Bőny: Szőlőhegy 2005 1–10 PV 

Győr: Győrszentiváni-erdő (M19-estől 
északra) 

2010 1–10 K (az építés 
következtében el 

fog pusztulni) 

Győr: Győrszentiváni-erdő (Győr 565F) 2012 1–10 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő, 4C erdőrészlet 2011, 2012 1–10 PV 

Győr (Győrszentiván): Erdőteleptől délre 2014 1–10 PV 

 

  
37. ábra: Szálkás pajzsika  

(Dryopteris carthusiana) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 

38. ábra: Széles pajzsika  
(Dryopteris dilatata) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 

Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY – széles pajzsika 

Nagy termetű páfrányunk, 40–140 cm hosszú levelei rozettában állnak, sötétzöldek. A 
levelek háromszorosan szárnyaltak, a levélszárnyak viszonylag ritkásan és átellenesen 
állók, keskeny háromszög alakúak. A levélszárnyacskák hasogatott-fogasak, kissé 
szálkás csúcsúak. A fátyolkák vese alkatúak. Júliustól szeptemberig szórja spóráit. 
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Hazánkban égerlápokban, sziklás bükkösökben, bükkelegyes fenyvesekben és erdei-
fenyvesekben él. 

A faj WERNER (1990) nyomán ismert a területről, aki a „Győrszentiván körüli erdőkben” 
találta. Jelenleg ismert egyetlen lelőhelye SCHMIDT DÁVID nevéhez kötődik (SCHMIDT 
2015), aki a Szentiváni-erdő egyik összedőlt, telepített fenyvesében egyetlen példányát 
találta 2012-ben. A fenyvest 2013-ban levágták, az élőhely megsemmisült, a faj sorsa 
bizonytalan. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2012 1–10 Kt 
 

 
39. ábra: A szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) (piros)  
és a széles pajzsika (Dryopteris dilatata) (narancssárga) előfordulásai 

 

Epipactis palustris (L.) CRANTZ – mocsári nőszőfű 

A kosborfélék (Orchidaceae) közé tartozó mocsári nőszőfű 15–50 cm magas, a szár felső 
része, a magház és a virágok külső lepelköre sűrűn pelyhes-szőrös. A 7–18 cm hosszú, 
1,5–4 cm széles, felületükön fényes levelek a szár alsó részén csoportosulnak. A felső 
levelek szálas-lándzsásak, az alsók hosszúkás-lándzsásak. A virágzat 5–30 virágú laza 
fürt, a virágok bókolók. A lepellevelek halványzöldek, barnásvörös futtatással, a külsők 
8–13 mm hosszúak és 3,5–5,5 mm szélesek. A két részre tagolódó mézajak hosszabb 
(10–13,5 mm) a többi lepellevélnél, első pajzs alakú része fehér, hátulsó része fehér 
alapon vörössel csíkozott. Június–augusztus során virágzik. Élőhelyét tekintve inkább 
mészkedvelő; sík vidéki és hegyi lápréteken, fűzlápokban, magassásos társulásokban, 
nádasok szélein fordul elő. 

POLGÁR (1941) csak Felpéc mellől (Bakony-ér mente) közli, ahol ma már nem él. 
SCHMIDT & BAUER (2005) számos, részben szigetközi lelőhelyét (Dunaszeg: Fenyős; 
Győr-Hecsepuszta: homokbánya; Győr-Kisbácsa: Bácsai út melletti bányató; Győr-
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Győrszentiván: Zsombékosi-árok partoldala; Győrladamér: kavicsbánya; Nagyszent-
jános: az M1-es autópálya lehajtója melletti homokbánya) közli. 

A gyakorlótér bányájában lévő állományt 
2004-ben BAUER említi először, majd 2006-
ban SCHMIDT két helyről jelzi 1000 tő feletti 
állományát. 

A nagyszentjánosi autópályalehajtó melletti 
homokbányában (Nagyszentjános: Alsó-
Jeges) 2011-ben KIRÁLY végzett részletes 
felmérést (KG, 2011.05.12., 95 tő, 3 lok.). Az 
egyik helyen, ahol KIRÁLY 50 tövet számolt, 
2015-ben 489 tövet találtunk (SZs, 
2015.05.20., 489, 1 lok.), a bányaudvarban, 
ahol a korábbi években egyáltalán nem 
láttuk, több ezer tő virágzott. 

SCHMIDT (2010) később újabb lelőhelyet 
(Győr: Likócs és Győrszentiván-Kertváros 
között, a Segítőháztól D-re, homokbányató 
szegélyzónájában 39 tő) közöl. 

KIRÁLY G. 2011-ben több előfordulást (KG, 
2011.07.01., 2011.07.13., 14 tő 4 lok.) talált a 
Győrszentiván és az Audi-gyár közötti 
terület időszakosan vízzel borított terüle-
teinek szegélyében. A lelőhelyet időközben 
beépítették, így a környező területeken ma 
négy lelőhelyét ismerjük. 

 

 
41. ábra: A mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) előfordulásai 

 

 
40. ábra: Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR



A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 135 

 

Rence 1. (2015) 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Zsombékosi-árok 
partoldalában 

2004–2006 26–50 PV 

Győr (Hecsepuszta): homokbánya 2004, 2006, 
2008 

1001–5000 NV 

Nagyszentjános: Alsó-Jeges, az M1-es 
gönyűi lehajtója melletti homokbánya 

2004, 2011, 
2015 

1001–5000 NV 

Győr: Segítőháztól délre 2009 26–50 PV 

Győr: Paradicsomos, lőszerraktártól 
északra, mélyedés szélén 

2011 élőhelye 
megsemmisült 

K 

 

Gentiana cruciata L. – Szent László-tárnics 

A Szent László-tárnics a tárnicsfélékhez (Gentianaceae) tartozó, felálló, legfeljebb fél 
méter magasra növő évelő növényünk. Az ülő, kereszt állású levelei lándzsa alakúak, ép 
szélűek. Virágai sötétkék színűek, négytagú pártája forrt szirmú. Júniustól augusztusig 
virágzik. Általában mezofil hegyi réteken, szőrfűgyepekben, irtásréteken és homoki 
sztyeppréteken fordul elő. 

POLGÁR (1941) nem jelzi a térségből. A faj a természetvédelmi őrök jelentéseiben tűnik 
fel először, HORVÁTH LAJOS 1994-ben 1, 1995-ben és 1997-ben 35 tövet jelez. A lelőhelyet 
időközben fehérnyár-sarjak (Populus alba) nőtték be, a faj egy időre eltűnt, de 2015-ben 
ismét sikerült megfigyelni nem virágzó példányokat. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje 1994, 1995, 
1997, 2015 

1–10 V 

 

Gentiana pneumonanthe L. – kornistárnics 

A tárnicsfélékhez (Gentianaceae) tartozó, 20–60 cm magas, egyszerű vagy elágazó szárú 
növény. Levelei átellenesek, az alsók rövidebbek, szélesek, a felsők szálasak. Égszínkék 
virágai magányosan vagy csoportosan állnak, általában a hajtások csúcsán fejlődnek. 
Július végétől szeptember közepéig, végéig virágzik. Inkább mészkerülő, kiszáradó 
láprétek, hegyi rétek, szőrfűgyepek növénye, de előfordul mocsárréteken, nádasokban 
és fűzlápokban is. 

A fajnak jelenleg egy ismert lelőhelye van az M1-es autópálya gönyű–nagyszentjánosi 
lehajtója melletti gyep mélyebb fekvésű részein. A lelőhelyet SCHMIDT & BAUER (2005) 
közli elsőként, részletes felmérés 2014-ben történt (SZs, 2014.10.13., 131 tő, 34 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2014 101–200 NV 
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42. ábra: Szent László-tárnics  

(Gentiana cruciata) 

Fotó: KIRÁLY GERGELY

43. ábra: Kornistárnics  
(Gentiana pneumonanthe)  

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

 

 

 
44. ábra: A Szent László-tárnics (Gentiana cruciata) (piros) 

és a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) előfordulásai (sárga) 
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Gypsophila arenaria WALDST. & KIT. – homoki fátyolvirág 

A szegfűfélékhez (Caryophyllaceae) tartozó 
évelő faj. Az előfordulási helytől és a kortól 
függően 20–100 cm magas, kevéssé elágazó, 
felálló szárú évelő. Kúszó gyöktörzse vastag, 
ferde, rajta meddő hajtások is vannak. 
Szálas levelei keresztben átellenesek, 
hegyesek, egyerűek. Keskeny murvalevelei 
mirigyszőrösek. A virágzat sátorozó 
bogernyő, a kocsányok mirigyszőrösek. A 
csésze 2–3 mm hosszú, lekerekített. 
Sziromlevelei 4–5 mm hosszúak, fehérek 
vagy halvány rózsaszínűek. Júniustól 
augusztus végéig, de gyakran 
szeptemberben is, virágzik. Mészkedvelő, 
homokpuszták, homoki rétek, mészkő- és 
dolomitsziklagyepek, száraz tölgyesek, 
homoki erdeifenyvesek növénye. 

A térségből POLGÁR (1941), SCHMIDT & 

BAUER (2005), valamint RIEZING (2012) is 
gyakorinak, tömegesnek jelzi. A homoki 
fátyolvirág ma a kisalföldi meszes 
homokpuszta egyik leggyakoribb védett 
faja. Jó állapotú homoki gyepektől kezdve, 
az utak mentén, építkezéseken kialakult 
nyers homokfelszínekig szinte mindenhol 
előfordul, gyakran monodomináns 
állományokat alkotva. A vizsgált területen 
az egyedszáma egyértelműen egymillió 
példány feletti (pl. Győr 572/EY1 nyugati 
felében közel 400 lelőhelyen mintegy 80 000 
tövét sikerült regisztrálni), és nem 
tekinthető veszélyeztetettnek. 

A faj esetében a lelőhelyek részletes 
ismertetésétől a gyakorisága és a becslés 
pontatlansága miatt eltekintünk. 

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH – 
homoki szalmagyopár 

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé 
tartozó, 15–30 cm magas, egészében 
szürkésfehéren gyapjas-molyhos növény. A 
meddő tőrózsa levelei visszásan tojásdad-
lándzsásak vagy lapát alakúak, 1–5 cm 
hosszúak. A szárlevelek szálasak, kisebbek. 
A virágzat sátorozó, a fészkek gömbösek 
vagy tojásdadok, 3–5 mm szélesek. A 
fészekpikkelyek kénsárgák, később 
sötétedők. A virágok közepe gyakran 
narancssárga. Júliustől szeptember végéig 

45. ábra: Homoki fátyolvirág  
(Gypsophila arenaria)  

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

46. ábra: Homoki szalmagyopár  
(Helichrysum arenarium)  

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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virágzik. A talaj mésztartalma szempontjából közömbös, síksági-kollin faj, megtalálható 
az összes homoki növénytársulásban, de megél legelőkön, pusztafüves lejtőkön, 
erdeifenyvesekben és dolomitsziklagyepekben is. 

POLGÁR (1941) Győrszentiván, Győrszentmárton, Mórichida és Tét mellől jelezte. A ma 
ismert állományok közül a Győr (Győrszentiván) határában található Paradicsomos jó 
állapotú, zárt gyepjeiben él a legnagyobb, sajnos az elmúlt években a lelőhely egy részét 
beépítették. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Paradicsomos 2011 251–500 PV 

Győr: Laktanyától nyugatra 2011–2015 26–50 PV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011–2015 26–50 PV 

Gönyű: Vérvirágos 1997–1998 1–10 KF 

Bőny: Szőlőhegy ? ? KF 

 

 
47. ábra: A homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium) előfordulásai 

 

A győri laktanyától nyugatra, illetve az Ács és Nagyszentjános határában, az M1-es 
autópálya lehajtójánál élő állományok a Paradicsomos területéről származnak, a 
beépítés előtti mentés során kerültek átültetésre. Mindkét helyen életképesnek tűnő, 
szaporodó populáció jött létre 2011-ben. A két lelőhelyet RIEZING (2012) is jelzi, továbbá 
közli Bőny-Szőlőhegyről és a Szentiváni-legelőről (utóbbi valószínűleg megegyezik a 
Paradicsomos néven ismertetett lelőhellyel). 

HORVÁTH LAJOS jelezte (1997–1998) még a fajt a Vérvirágos (Gönyű 11Ti1–2) területéről, 
de itt az elmúlt években nem találtuk meg. 
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Iris arenaria WALDST. & KIT. – homoki 
nőszirom 

A nyílt homoki és löszsztyeppeken élő, a 
nősziromfélékhez (Iridaceae) tartozó ho-
moki nőszirom alacsony termetű, 10–20 
cm magas. Gyöktörzse vékony, indákat 
fejleszt. A szár egyszerű, levelei keskeny 
kard alakúak, legfeljebb 15 mm szélesek, 
szürkészöldek, olyan hosszúak, mint a 
szár. A virágok a száron rendszerint 
kettesével nyílnak, sárgák, a lepellevelek 
torka kékes, a külső lepelcimpák 
szakállasak, kifelé hajlanak. Április végén, 
május elején virágzik. 

A megyében kizárólag a Győr környéki 
meszes homokpusztákon fordul elő. 
POLGÁR (1941) Győrszentiván, Likócsi 
lőtér, Gönyű, Nagyszentjános területéről 
szórványos-gyakori fajként jelzi. SCHMIDT 

& BAUER (2005) a Gönyűi-erdő tisztásairól 
és a Gazdák-erdejéből jelzi a fajt pontos 
helymegjelölés nélkül, majd SCHMIDT 
(2010) újabb lelőhelyeit (Győr: Segítőház 
mellett; Nagyszentjános: autópálya-
lehajtó melletti gyep; Nagyszentjános: 
Szivattyútelep melletti gyep; Nagyszentjános: Proletár) ismerteti. RIEZING (2012) szintén 
közli a Gönyűi-erdőből és Alsó-Jegespusztáról (Nagyszentjános). 

Az Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója mellett megmaradt 
gyepben jelentős, több száz töves állománya él (KG, 2011.05.12., 99 hajtás, 5 lok.; TG–
SZs, 2015.05.05., 920 hajtás, 5 lok.). Az állományt elsősorban a természetes szukcesszió 
és a kezelés hiányában felhalmozódó vastag fűavar veszélyezteti. 

A nagyszentjánosi szivattyútelep mellett megmaradt homokpusztagyep maradványban 
kis egyedszámú, de stabil állománya él (TG, 2012.05.03., 44 hajtás, 4 lok.). 

A Gönyűi-erdő tisztásain többfelé előfordul. A gönyűi Vérvirágos (TG, 2005.05.02., 200 
hajtás; TG, 2002.05.01., 80 hajtás, 4 lok.; TG, 2011.05.06., 470 hajtás, 2 lok.; TG, 
2012.05.03., 485 hajtás, 10 lok.), Szilvás (TG, 2012.05.02., 649 hajtás, 8 lok.; TG, 2014, 253 
hajtás, 9 lok.) és a Gönyű 4Ti3 (VR, 2011.05.04., többszázas állomány, 4 lok.) területén 
többszázas állományok élnek jó állapotú homokpusztagyepekben. Kisebb, néhány töves 
állományai fordulnak elő még számos erdőrészletben (Gönyű 1D, 1E, 4Q, 4R, 4 Ti2, VR, 
2011.05.04., néhány tucat, 18 lok.) felnyílt erdeifenyvesek alatti gyepmaradványokban. 

A legalaposabban vizsgált állomány kétségtelenül a Gazdák-erdeje tisztásain élő, 
melyet a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretei között 2003 óta vizsgálnak. 
Az első felmérés során viszonylag kevés hajtást (TG, 2003.04.09., 308 hajtás, 8 lok.) 
sikerült megfigyelni a területen, a lelőhelyek többségét vastag fűavar borította. 2005 
telén a lőtér jelentős része leégett, ezt követően mindenhol tömegesen jelent meg a faj 
(TG, 2005.05.02., 10 300 hajtás, 21 lok.). A következő években az időjárási viszonyok 
függvényében változó mennyiségben sikerült megfigyelni (TG, 2012.05.02., 3660 hajtás, 
63 lok.; TG, 2014.,04.10., 6200 hajtás, 35 lok., TG–SZs, 2015.04.17–25., 7868 hajtás, 79 
lok.), az enyhén növekvő egyedszám elsősorban annak köszönhető, hogy a lelőhelyek 

48. ábra: Homoki nőszirom (Iris arenaria)  

Fotó: Takács Gábor



140 A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 

 

Rence 1. (2015) 

környezetében az akácok (Robinia pseudoacacia), illetve a cserjék egy része kivágásra 
került, a korábban cserjésedő, erdősödő előfordulások felszabadultak. Az itt élő 
állomány az ingadozó hajtásszám ellenére stabilnak tekinthető, az ismét felhalmozódó 
fűavar, illetve egyes helyeken a fehérnyár-sarjak (Populus alba) intenzív terjedése 
veszélyezteti. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2010–2015 501–1000 NV 

Nagyszentjános: Szivattyútelep melletti 
gyep 

2012 51–100 PV 

Nagyszentjános: Proletár 2010 51–100 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő: Vérvirágos 2002, 2005, 
2012 

251–500 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő: Szilvás 2012, 2014 251–500 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő: 4 Ti3 2011 251–500 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő: 1D, 1E, 4Q, 4R, 4 
Ti2 

2011 51–100 PV 

Győr: Gazdák-erdeje 2003–2015 >10 000 NV 

Győr (Győrszentiván): Temető 2012 26–50 PV 

Győr (Győrszentiván): Győrszentiváni-
erdő, 19-es úttól északra 

2012 11–25 V 

Győr (Győrszentiván): Segítőház 2010? 101–200 PV 

Bőny: Sínai-hegy 2012 26–50 PV 

 

 

 
49. ábra: A homoki nőszirom (Iris arenaria) előfordulásai 
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A Győrszentiváni-erdőben a temető mellett (TG, 2012.05.03., 26 hajtás, 3 lok.; TG, 
2011.05.20., 10-15 hajtás, 1 lok.) ismert egy kisebb állománya, illetve a 19-es úttól 
északra egy erdeifenyves szegélyében is él (TG, 2012.04.26., 19 hajtás, 1 lok.). A 
Segítőház környéki gyepekben szórtan fordulnak elő néhány töves állományai (SCHMIDT 
2010). 

A bőnyi Sínai-hegyen TAKÁCS GÁBOR (TG, 2012.04.19., 30 hajtás, 1 lok.) találta meg 
2012-ben egy kisebb populációját. 

A térségben 12 helyen ismerjük előfordulását, de ezek közül csak a Gazdák-erdejének 
tisztásain élő állomány elég nagy ahhoz, hogy egy jelentősebb zavarás (pl. disznótúrás) 
ne veszéyeztesse. 

Iris pumila L. – apró nőszirom 

A legkisebb termetű nősziromfajunk (Iridaceae), mindössze 5–12 cm magas. Lapos, 1–2 
cm széles levelei középtájon kissé kiszélesedőek. Magányos, halványsárga vagy 
ibolyáslila virága alacsony száron ül. Korán, általában áprilisban virágzik. Hazánkban 
karsztbokorerdők, szikla- és löszgyepek, erdő- és löszpusztarétek, szikes (nem szikes 
kiemelkedéseken) és homoki legelők növénye. 

A kisalföldi meszes homokpusztáról POLGÁR (1941) Likócs és Bácsa területéről ismerteti, 
ahol előfordulását nem sikerült megerősíteni, valószínűleg kipusztult. 

Nagyszentjánosi lelőhelyén PEIMLI P. és SCHMIDT D. találta meg először (2006.05.16.), az 
adatot SCHMIDT (2011) publikálta. SZINETÁR CSABA szóbeli közlése után TAKÁCS GÁBOR 
2012-ben mérte fel a SCHMIDT által 50 tövesre becsült állományt (TG, 2012.04.19., 300 
hajtás, 1 lok.). 

A bőnyi Sínai-hegy területén SCHMIDT csak néhány nem virágzó tövet talált egy 
meredek, löszös sztyepprét oldalában (SCHMIDT 2011). 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Proletár 2006, 2009, 
2012 

251–300 PV 

Bőny: Sínai-hegy 2010 1–10 PV 

Iris spuria L. – fátyolos nőszirom 

A nősziromfélékhez (Iridaceae) tartozó hengeres szárú, kecses, karcsú, nyúlánk növény. 
Levelei szálasak, 8–15 mm szélesek, a szárnál rövidebbek. A virágok ibolyáskékek, a 
külső lepellevelek ibolyás erezetűek, sárga foltosak, a körmük valamivel hosszabb, mint 
a lemezük. Május–június során virágzik láp- és mocsárrétjeinken. 

A térségben egy lelőhelye ismert: a Jegespusztára vezető út menti árokban (SCHMIDT & 

BAUER 2005) él néhány tucat tőből álló hajtásos állománya. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: Jegespusztára vezető út 
menti árok 

2003 51–100 V 
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50. ábra: Apró nőszirom (Iris pumila) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 

51. ábra: Fátyolos nőszirom (Iris spuria) 

Fotó: KIRÁLY GERGELY 

 

 
52. ábra: Az apró nőszirom (Iris pumila) és a fátyolos nőszirom (Iris spuria) előfordulásai 

(ötszöggel jelölve az apró nőszirom, háromszöggel a fátyolos nőszirom) 
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Jurinea mollis (L.) RCHB. – kisfészkű hangyabogáncs 

A fészkesek (Asteraceae) közé tartozó évelő. 
40–80 cm magas szára csak alul leveles, a 
levelek színe kopaszodó, fonáka sűrűn fehér 
molyhos, szárnyasan szeldeltek, a szeletek 
ép szélűek. A fészek magános, nagy, 2–4 cm 
széles, a fészekpikkelyek gyapjasak, rövid 
vöröslő tüskében végződő csúcsuk vissza-
hajló. A fészekben csak csöves virágok 
vannak, a párta bíborszínű. A kaszattermés 
kopasz, bibircses. Virágzása június és 
augusztus során jellemző. Mészkedvelő, 
mészkő- és dolomitsziklagyepek, szikla- és 
pusztafüves lejtők, erdősztyepprétek, lösz- 
és homokpuszták, karsztbokorerdők nö-
vénye. 

POLGÁR flóraművében (POLGÁR 1941) 
számos Győr környéki településről jelzi, így 
Győrszentiván, Likócs, Nagyszentjános, 
Bőny, Kismegyer, Felpéc stb. SCHMIDT & 

BAUER (2005) ritka fajnak jelöli meg, amely 
mindössze néhány jobb természetességi 
állapotú folton fordul elő. Jelzik Ivánházától 
északkeletre a Gönyűi-erdõ és a Gazdák-
erdeje közti homoki gyepekben, a Paradicsomosnak nevezett területről, Gönyű: 
Nagytagi legelőtől délre, illetve a Gönyűi-erdő nyugati részén zárt homok-
pusztagyepekből. TAKÁCS felmérései, illetve a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őrei által szolgáltatott adatok alapján előfordul még a kisalföldi 
meszes homokpuszta néhány jobb gyepében, így a Gönyű 4TI3 és a Győr 575TI2 
tisztásokon, a bőnyi Sínai-hegyen, illetve az Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es 
autópálya lehajtója melletti területen. 

A Gönyű-erdőben több tisztáson ismert, de mindenhol alacsony, néhány töves 
egyedszámmal (pl. Gönyű Ti2, 1D, VR, 2011.04.20–2011.07.11., 16 tő, 5 lok). A 
legjelentősebb állomány a Gönyű 4Ti3 erdőjelű tisztáson él (VR, 2011.05.04., „százas 
állomány, de alig virágzik”). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyűi-erdő: Gönyű 4Ti3 2011 101–200 PV 

Gönyűi-erdő: Gönyű Ti2, 1D 2011 11–25 PV 

Bőny: Sínai-hegy 2006, 2015 101–200 PV 

Győr: Gazdák-erdeje 2003, 2006, 
2012, 2015 

251–500 NV 

Győr: Lőtér 2012, 2015 26–50 NV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011 101–200 NV 

Győr: Paradicsomos 2005 élőhelye 
megsemmisült 

K 

Bőny: Krémer-dülő 2012 1–10 PV 

 

53. ábra: Kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea 
mollis) 

Fotó: Takács Gábor
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A bőnyi Sínai-hegyen csökkenő egyedszámmal van jelen (SD, 2006.05.23., 200 tő; TG, 
2015.05.04., 46 tő, 2 lok.) jó állapotú zárt homoki gyepben. Az élőhelyen néhány éve 
terepmotorosok jelentek meg, így annak egy része sérült. Az Ács és Nagyszentjános 
határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepben KIRÁLY találta meg a fajt (KG, 
2011.05.12. és 07.18., 118 tő, 12 lok.), ugyaninnen RIEZING (2012) is közölte. 

RIEZING (2012) a bőnyi Szőlőhegyről és a nagyszentjánosi Krémertag közeléből 
ismerteti, pontos állománynagyság nélkül. 

A Gazdák-erdejének tisztásain BAUER NORBERT jelzi először (BN, 2003.06.21., 25 tő. 5 
lok.) a keleti, kevésbé bolygatott sztyepprétekről, majd TAKÁCS és SCHMIDT mérte fel az 
állományt 2006-ban (TG–SD, 2006.05.19–24., 102 tő, 6 lok.). A Kisalföldi Life+ keretében 
2012-ben és 2015-ben került felmérésre az állomány (TG, 2012.05.29., 65 tő, 29 lok.; SZs–
KM, 2015.05.18–20., 367 tő, 88 lok.). A különböző időben történt felmérések érdekessége, 
hogy az előfordulási helyek dinamikusan változnak, a lelőhelyekről időnként teljesen 
eltűnik a faj, majd néhány évvel később újra megjelenik. 

A nyugatra elterülő lőtér jó állapotú gyepjeiben szintén előfordulnak a faj néhány töves 
állományai (TG, 2012.05.31., 37 tő, 3 lok.; TG, 2015.05.15., 15 tő, 4 lok.), amelyek részben 
az észak–déli irányú földút mentén, részben a lőtér mögötti bolygatatlan gyepekben 
találhatók. 

 

 
54. ábra: A kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) előfordulásai 
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Linum hirsutum L. – borzas len 

A lenfélék (Linaceae) közé tartozó nagy 
termetű (40–80 cm magas), gyakran tőből 
elágazó, felegyenesedő szárú növény. A 
hazánkban előforduló két alfaj közül a 
területen a Linum hirsutum L. subsp. glab-
rescens (ROCHEL) SOÓ fordul elő, melynek 
szára rányomottan szőrös, levelei kopaszak 
(ellentétben a subsp. hirsutummal, melynek 
a levelei is pelyhesen bozontosak). Levelei 
szórt állásúak, ülők, tojásdadok vagy 
lándzsásak, csúcsuk tompa. A szirmok 
viszonylag nagyok, 15–20 mm hosszúak, 
halvány vagy sötét liláskékek. A csésze jól 
láthatóan szőrös-mirigyes szélű, nem 
hártyás. Sztyepprétek, homokpuszták növé-
nye, májustól júliusig virágzik. 

POLGÁR (1941) elsősorban a Pannonhalmi-
dombságból, illetve a Bőnyi-erdőből jelzi. 
Aktuális adatát SCHMIDT & BAUER (2005) 
közli „Győr: Likócs: a laktanya mellett” 
lelőhellyel. Ez az élőhelye ma is megvan, 
SCHMIDT 2005–2010 között többször 
kereste, de nem találta. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Laktanya mellett 2005 1–10 KF 
 

 
56. ábra: A borzas len (Linum hirsutum) előfordulásai 

55. ábra: Borzas len (Linum hirsutum) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID
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Linum tenuifolium L. – árlevelű len 

Évelő lenfélénk (Linaceae). Kis termetű, 
karcsú, kopasz növény. A levelek 
rendszerint szálasak, szórt állásúak. 
Virágzata sátorozó, a virágok öttagúak, a 
csészecimpák széle mirigyes, csúcsa 
árhegyű, a szirom fehéres vagy halvány 
rózsaszínű, a bibe gömbös. Termése tok, 
mely tízrekeszű, rekeszenként egy-egy 
maggal. A mag lapos. Májustól októberig 
folyamatosan virágzik. Mészkedvelő, 
mészkő- és dolomitsziklagyepek, 
pusztafüves lejtők, löszgyepek, karsztbokor-
erdők, cserjések növénye. 

POLGÁR (1941) szórványosan, de helyenként 
nagyobb számban előforduló fajként jelzi 
Győrszentiván: Likócs, Hecse-puszta, illetve 
Gönyű területén. Több mint 60 évvel később 
SCHMIDT & BAUER (2005) szerint a győr-
szentiván–gönyűi-homokpuszták nyílt ho-
moki gyepjeiben szórványosan, de összes-
ségében erős populációval van jelen. 
Érdekes módon a természetvédelmi őrök adatai között a faj egyáltalán nem szerepel, 
holott biztosan találkoztak vele. 

Az árlevelű len szórványos előfordulását megerősítjük, de nagyobb állományai nem 
elsősorban nyílt homoki gyepekben, hanem zártabb sztyeppréteken fordulnak elő. A faj 
állományainak mennyiségi felmérése az elnyújtott virágzás és a rossz észlelhetőség 
miatt korlátozott. A lelőhelyek és az adatok részletes ismertetésétől eltekintünk, az 
állománynagyságokat az elmúlt 15 év szórványadatai alapján becsléssel állapítottuk 
meg. 

A legnagyobb állományok a győri Lőtéren élnek, de jelentős számban található a 
gyakorlótéren is. Mindkét területen foltokban vagy szálanként fordul elő, a többi 
élőhelyén inkább a szálankénti vagy kisebb csoportos előfordulás a jellemző. 
 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011–2012 51–100 NV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (Gönyű, 1A,1B, 
4Ti3, 20Ti, 17Ti) 

1998–2015 501–1000 PV 

Győr (Győrszentiván): Gazdák-erdeje 2010–2015 501–1000 NV 

Győr: Lőtér 2010–2015 5001 – 10 000 NV 

Győr: Laktanya mellett 2010–2015 201–250 PV 

Győr: Paradicsomos 1998–2011 élőhelyek nagy 
része 

megsemmisült 

K, V 

Győr: Hecsei-erdő 1998–2011 101–200 PV 

Győr: Segítőház és környéke 1998–2015 501–1000 PV 

Győr: Gyakorlótér 1998–2015 1001–5000 PV 

Győr: Szitásdomb 2010–2015 51–100 PV 

57. ábra: Árlevelű len (Linum tenuifolium) 

Fotó: KUGLER PÉTER
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58. ábra: Árlevelű len (Linum tenuifolium) előfordulásai 

Neotinea ustulata (L.) R. M. Batemann, Pridgeon & M. W. Chas – sömörös kosbor 

A sömörös kosbor 10–35 cm magas, karcsú 
kosborféle (Orchidaceae). Tőlevelei tojás-
dad-lándzsás alakúak, szürkészöldek, 2,5–
10 cm hosszúak és 0,5–2 cm szélesek. Szár-
levelei (1–3) felfelé kisebbedők. Virágzata 
hengeres, akár 10 cm-esre is megnyúlhat. 
Virágai aprók, 3–6 mm hosszúak. Lepel-
sisakjuk feketés-bíborpiros, a virágzás 
előrehaladtával halványodó. Fehér méz-
ajka háromkaréjú, a középső hasábnak két 
szétálló cimpája van. A labellumon 
bíborpiros pontok találhatók. Sarkantyúja 
1–2 mm-es, lefelé irányul. Május végén, 
június elején virágzik. A talaj mész-
tartalmára nézve közömbös. Pusztafüves 
lejtőkön, homoki réteken, nedves és 
pusztai rétek érintkezési zónájában, 
gesztenyésekben, hegyi réteken, irtás-
réteken, lápréteken él. 

POLGÁR (1941) Bőny mellől fenyvesből, 
valamint Kismegyer és Győrszentiván 
területéről jelzi. SCHMIDT & BAUER (2005) a 
győri Gazdák-erdejéből, illetve a nagy-
szentjánosi autópályalehajtó melletti 
gyepről jelzi. 

 
59. ábra: Sömörös kosbor (Neotinea ustulata) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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A győri Segítőház mellett SCHMIDT (2010) találta meg a fajt 2008-ban (SD, 2008.05.10., 
45 tő, 3 lok.) egy nagyon fajgazdag, homoki sztyeppréten. Az élőhely fokozottan 
veszélyeztetett, a terepmotorosok tevékenysége, az akác (Robinia pseudoacacia) 
terjedése és az illegális hulladéklerakás fenyegeti. 

Az Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepben 
SCHMIDT még 150 tövet jelzett (SD, 2004.06.12., 150 tő, 1 lok.), TAKÁCS 2015-ben 
mindössze két példányt talált. Ezen az élőhelyen a fűavar felhalmozódása veszélyezteti 
a fajt, az ugyanezen a lelőhelyen ismert homoki nőszirom (Iris arenaria) és pókbangó 
(Ophrys sphegodes) állományai is stagnálnak vagy csökkennek. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje 2003, 2005, 
2015 

101–200 NV 

Győr: Lőtér 2015 51–100 NV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2004, 2015 26–50 V 

Győr: Segítőház 2008 26–50 V 

Gönyű: Gönyűi-erdő (4Ti2) 2011 1–10 V 

 

 
60. ábra: A sömörös kosbor (Neotinea ustulata) előfordulásai 

A Gönyűi-erdőben HORVÁTH L. és PŐCZE V. 1997-ben öt tövet jeleztek, de közelebbi 
helymegjelölés nélkül. Jelenleg egyetlen helyen, a Gönyű 4Ti2 területén (VR, 2011.05.04., 
több tő, 1 lok.) ismerjük. 

A Gazdák-erdejében BAUER N. 2003-ban egy helyen találta meg a faj három példányát 
(TAKÁCS 2003). TAKÁCS G. 2005-ben végzett teljes állományfelmérést a területen, ekkor 
nyolc helyen 211 tövet sikerült megfigyelni (TG, 2005.05.17.). 2006-ban SCHMIDT már 
csak tíz tövet talált egy helyen (SD, 2006.05.19.), ezt követően évekig nem sikerült 
megfigyelni. A 2015-ös vizsgálatok során 140 példányát sikerült megtalálni, 44 helyen 
(SZS, 2015.05.18–20.). A legtöbb lelőhelyen mindössze egy-két példányt találtunk, de 
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jóval nagyobb területen elszórva, mint a 2005-ös vizsgálatok során. A korábban ismert 
lelőhelytől északra, a Kisvasúti út mellett két újabb állomány került elő (SZs, 
2015.05.20., 8 tő, 4 lok.; TG, 2015.06.03., 59 tő, 2 lok.). A nyugatabbra lévő állomány egy 
két éve legeltetett, korábban vastag fűavarral borított területen vitézkosborok (Orchis 
militaris) közelében, míg a keletebbre lévő egy letermelt erdeifenyves szegélyében került 
elő. 

Neottia nidus-avis (L.) RICH. – madárfészek békakonty 

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó, 15–45 cm-re megnövő, korhadéklakó, viasz-
szerűen halványbarnás, néha sárgásbarnás növény. Levelei redukáltak, pikkelyszerűek, 
hüvelyesek. A virágzat tömött fürt, de az alja felé a virágok lazábban helyezkednek el. A 
lepellevelek 4–6 mm hosszúak, összeborulók. A virágok mézajka 9–13 mm hosszú, 
sarkantyú nélküli. A mézajak két hasábja széthajló. Rhizómája vízszintesen nő, számos 
sűrűn fejlődő, húsos, gyökérszőr nélküli gyökérrel rendelkezik. Virágzási ideje május–
június. Kifejezetten árnyéktűrő növény, szinte minden erdőtípusban (bükkösökben, 
tölgyesekben, törmelék- és szurdokerdőkben, mészkerülő-, liget- és karsztbokor-
erdőkben, természetes és telepített fenyvesekben, nyírligetekben, nyárasokban) elő-
fordul. 

POLGÁR (1941) elszórtan, szálanként előforduló, de gyakori fajként említi a 
Pannonhalmi-dombság tölgyeseiből. SCHMIDT & BAUER (2005) két lelőhelyét ismerteti az 
Alsó-Szigetközből (Győr: Püspök-erdő és Győrladamér: kavicsbánya), illetve elsőként 
jelzik a Győr–Tatai-teraszvidékről (Győrszentiván: Haraszt-erdő). 

Az elmúlt évek kutatásai során több új lelőhelyen sikerült megtalálni. A győrszentiváni 
temető melletti Tölgyesből, illetve az 568E erdőrészlet déli szegélyéből 2011-ben került 
elő (TG, 2011.05.20., 127 tő, 5 lok.), míg a győri Gazdák-erdejéhez tartozó Győr 574C 
erdőrészlet északi szegélyében, egy idős tölgyelegyes fehér nyarasban (TG, 2012.05.31., 
7 tő, 1 lok.) élő kisebb állományát 2012-ben találtuk meg, hasonló élőhelyen előfordul az 
574D erdőrészletben is, állománya itt kb. 35 tő (SCHMIDT 2015). 

A Gönyűi-erdőben ismert állomány megtalálása VIDÉKI RÓBERT nevéhez fűződik, aki 
2011-ben a Gönyű 4O erdőrészlet északi szegélyében, közvetlenül a földút rézsűjén egy 
csertölgy alatt találta. A legközelebbi tő alig 50 cm-re van a földúttól, a 
nyiladéktisztítások, illetve az utat fenntartó munkák közvetlenül veszélyeztetik. 
Előfordul még a 12J erdőrészletben is, homoki fehér nyaras állományban (SCHMIDT 
2015). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Tölgyes 2011 101–200 V 

Győr: Gazdák-erdeje 2012 1–10 PV 

Gönyű: Gönyűi-erdő (4O, 12J erdr.) 2011, 2012 11–25 PV 

Győr (Győrszentiván): Haraszt-erdő 2005 11–25 PV 
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61. ábra: Madárfészek békakonty  

(Neottia nidus-avis) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

62. ábra: Tojásdad békakonty  
(Neottia ovata) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR

 

 

 
63. ábra: A madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis) előfordulásai 
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Neottia ovata (L.) R. BR. – tojásdad békakonty 

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó (20–)40–70 cm magas virágzó hajtásokat 
fejlesztő faj. A szár alsó harmadán két, ritkábban három átellenes állású, széles 
tojásdad, mélyen erezett levél helyezkedik el. A szár a levelekig kopasz, felettük sűrűn 
mirigyes-pelyhes. Virágzata hosszú fürt, virágai zöldek vagy sárgászöldek. Május 
végén, június elején virágzik. Élőhelye változatos, általában félárnyékos termőhelyen 
fordul elő (bükkösökben, tölgyesekben, liget- és láperdőkben, gesztenyésekben, 
kaszálókon, nedves és hegyi réteken). 

Győr környékén POLGÁR (1941) szerint szórványos, szálanként előforduló faj, a Bőnyi-
erdőből, illetve Győrszabadhegy területéről jelzi. 

SCHMIDT (2010) „Győr: Hecsepusztai homokbánya” lelőhellyel közli (2008, 16 tő) a 
gyakorlótéren lévő állományát. Az egykori, mára részben beerdősödött bányagödörben 
TAKÁCS 2011-ben már többszázas állományt talált (TG, 2011.06.01., 204 tő, 9. lok.; TG, 
2014.05.20., 430 tő, 6 lok.). 

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozó lőtéren 2015-ben találta TAKÁCS egy 
kisebb állományát (TG, 2015.04.29., 15 tő, 2 lok.) a Zsombékosi-árok nyugati oldalán 
lévő rekettyefüzes-aranyvesszős élőhelyen, miután az előző évben marhákkal 
kilegeltették az aljnövényzetet. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Lőtér, Zsombékosi-árok mellett 2015 11–25 NV 

Győr (Győrszentiván): Gyakorlótér 
homokbánya 

2008, 2011, 
2014 

251–500 NV 

 

 
64. ábra: A tojásdad békakonty (Neottia ovata) előfordulásai 
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Onosma arenaria WALDST. & KIT. – homoki vértő 

Az érdeslevelűek (Boraginaceae) közé 
tartozó 20–50 cm magas, bozontosan szőrös 
növény. A szár felül ágas, a gyökere fásodó. 
A serteszőrök tövén kevés csillagszőr van, 
ezek sugarai rövidebbek a serte ötödénél 
vagy negyedénél, a serteszőrök köze 
molyhos szőrzetű. A levél 3–5 cm hosszú, 6–
15 mm széles, lándzsás, ép szélű, ülő, a 
tőlevelek hosszabbak, visszás-tojásdadok, 
nyélbe keskenyedő vállúak. A párta 
halványsárga, a csészénél harmadával 
hosszabb. Június elejétől augusztus 
közepéig virágzik. Elsősorban meszes 
homokpuszták, homoki rétek és legelők, 
sziklafüves és pusztafüves lejtők, szikla-
gyepek, erdőspusztarétek, legelők, karszt-
bokorerdők faja, de előfordul homoki 
tölgyesek és erdeifenyvesek, telepített 
feketefenyvesek, nyáras-borókások tisztá-
sain is. 

A faj POLGÁR (1941) utáni első adatai 
HORVÁTH LAJOS nevéhez fűződnek, aki a 
Gönyű 19H és a Vérvirágos (Gönyű 11TI1–
2) területéről jelezte, mintegy 400 töves 
állományát (1997). Aktuális lelőhelyeit 

SCHMIDT & BAUER (2005) foglalta össze: Győr: Szitásdomb (30 tő), Likócs: Segítőháztól 
délre, Audi-gyártól északra (néhány tő), Paradicsomos, Győrsszentiván: Győrszentiváni-
erdő, Gazdák-erdeje. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Vérvirágos 1997, 2014 11–50 NV 

Győr: Gazdák-erdeje 2006, 2008 51–100 NV 

Győr: Szitásdomb 2004, 2005, 
2008, 2011 

101–200 NV 

Győr: Segítőház ? 51–100 PV 

Győr: Paradicsomos és Lőszerraktár 2011 élőhelye 
megsemmisült 

K 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2011, 2015 51–100 V 

Győr: Győrszentiván, temető, tölgyes 2011, 2015 1–10 V 

Győr: Lőtér 2010, 2015 51–100 NV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2015 1–10 V 

 

A Szitásdombon 2004 óta dokumentált a faj előfordulása és egyedszámának változása. 
A 2004-es és 2005-ös adat két különböző helyre vonatkozik (SD, 2004.06.30., 23 tő; TG–
SD, 2005.05.27., 25 tő). A területen később SCHMIDT (SD, 2008.05.29., 85 tő) és SZÉPLIGETI 
(SzM, 2011.05.25., 137 tő, 8 lok.) mérte fel az állományt. 

65. ábra: Homoki vértő (Onosma arenaria) 

Fotó: Takács Gábor
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A Paradicsomos és a korábbi lőszerraktár környékén egykor élő állományok élőhelye 
mára megsemmisült, de az iparterületet körülvevő út és az M19-es közötti területen 
jobb állapotú sztyeppréteken még előfordul. 

A Győrszentiváni-erdő területén az 565F erdőrészlet területén egy sikertelen felújítás-
ban él jelentős állománya (PBa, 2012., 54 tő, 9 lok.; TG, 2015.07.27., 32 tő, 4 lok.), 
szálanként fordul elő a győrszentiváni temető melletti Tölgyesben, illetve az attól délre 
fekvő jellegtelen, zárt gyepekben. Mindkét lelőhelyet a keleti elkerülő út építése 
veszélyezteti, az állomány egy része ennek következtében biztosan el fog pusztulni. 

A Gazdák-erdejének tisztásain nem gyakori, szálanként előforduló faj. Pontos 
lelőhellyel először SCHMIDT DÁVID jelezte a fajt (SD, 2006.04.14., 15 tő, 1 lok.; 2008.07.17., 
5 tő, 1 lok.). Ugyanitt TAKÁCS 2012-ben két helyen hét tövet (TG, 2012.04.02.) talált, míg 
2015-ben három helyen 63 tövet (TG, 2015.07.17.) számolt. Utóbbi két felmérés között a 
lelőhelyek környezetéből az akác (Robinia pseudoacacia) eltávolításra került, illetve a 
korábban kezeletlen gyep a letermelt faanyag kihordása során kissé meg lett bolygatva. 

A győri lőtér területén szintén szálanként fordul elő, 2010-ben és 2015-ben TAKÁCS 
mérte fel (TG, 2010.07.08–07.20., 77 tő, 38 lok.; 2015.06.26., 71 tő, 63 lok.). 

 

 

 

 

 
66. ábra: A homoki vértő (Onosma arenaria) előfordulásai 
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Ophioglossum vulgatum L. – közönséges 
kígyónyelv 

Apró, 5–25 cm-es, a kígyónyelvfélékhez 
(Ophioglossocaceae) tartozó haraszt. Föld 
alatti gyöktörzséből hajt ki az egyetlen 
hosszúkás-tojásdad alakú, asszimiláló 
(meddő) és spóratermő karéjra (sporofillum-
füzér) tagolódott levele. Az asszimiláló 
levélkaréj osztatlan, ép szélű, bőrnemű, villás 
erezetű és világoszöld színű. A termő 
levélkaréj hosszú nyelű, amelynek csúcsán 
hosszában kétoldalt ülnek a spóratartók. A 
spóraképzés ideje júniustól augusztus végéig 
tart. Hegyi rétek, szőrfűgyepek, láprétek és 
ligeterdők növénye, de szárazabb 
termőhelyeken is előfordul. 

Első lelőhelyét a homokterületről HORVÁTH 

LAJOS jelezte (szóbeli közlés) a Vérvirágos 
melletti erdőből. A faj előfordulása jelenleg 
itt bizonytalan (SCHMIDT 2011). Ma ismert 
lelőhelyét SCHMIDT találta meg 2010-ben a 
Gazdák-erdejének egyik cserjésedő homok-
pusztagyepében (SCHMIDT 2011). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje tisztásán 2010 51–100 NV 

 

 
68. ábra: A közönséges kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) előfordulásai 

 
67. ábra: Közönséges kígyónyelv 

(Ophioglossum vulgatum) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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Ophrys apifera HUDS. – méhbangó 

A méhbangó a kosborfélékhez (Orchida-
ceae) tartozó, fokozottan védett bangó-
fajunk. Vékony szárú, 20–40 cm magas faj, 
tőlevelei viszonylag nagyok, 6–10 cm 
hosszúak, 2–3 cm szélesek, hosszúkásak 
vagy lándzsásak. Virágai laza, 3–10 virágú 
fürtöt alkotnak. A virág külső lepellevelei 
rózsaszínűek vagy fehérek. A két belső, 
szőrös, ár alakú, zöldesrózsaszín lepellevél 
jóval kisebb (2–4 mm) a külsőknél. Az 
erősen domború, barnásvörös, a közepén 
szabálytalan alakú, sárgásbarnás rajzolatot 
viselő tojásdad mézajkat bársonyos papillák 
fedik. A mézajak tövénél két rövid, tompa, 
szőrös púpocska nő, erősen visszagörbült 
csúcsáról hegyes, kopasz függelék lóg. 
Pusztafüves lejtők, láprétek, felhagyott 
homokbányák növénye. 

A Kisalföldről első ízben POLGÁR (1941) 
szóbeli közlés alapján jelzi előfordulását a 
Bőnyi-erdőből, az adat hiteléről azonban 
nincs meggyőződve. A Mosoni-síkon 
WERNER ERVIN (1982) találta a növényt a 
Lóvári-erdő egyik tisztásán, ahol ma is él. A 
szomszédos Pannonhalmi-dombságon a 
közelmúltban került elő (SCHMIDT 2006). 

A bizonytalan régi bőnyi jelzése után a győri homokterületekről 2010-ben került elő (SD, 
2010.07.02., 1 tő), a lelőhelyet azóta beépítették (SCHMIDT 2011). A lelőhelytől észak-
keletre KIRÁLY 2011-ben találta meg egy újabb állományát (KG, 2011.06.23., 4 tő, 2 lok.) 
az iparterület körül épülő út és az iparterület határán. A veszélyeztetett állományt a 
Fertő–Hanság Nemzeti Park szakemberei áttelepítették Nagyszentjánosra, de a mentés 
sikertelen volt, a példányok nem maradtak életben. A megépült úttól néhány méterre 
2013-ban újabb populáció került elő egy erdeifenyővel benőtt mélyedésben (SCHMIDT 
2015). A virágzó tövek száma itt 2013-ban 13 (SD, 2013.06.10.), 2014-ben 102 (SD, 
2014.05.30.), 2015-ben mindössze három volt. Az állomány annak ellenére potenciálisan 
veszélyeztettnek tekinthető, hogy a területet használó katonai alakulat, a 
területkezelést végző erdőgazdálkodó és a nemzeti park szakemberei rendszeresen 
egyeztetnek a megőrzéshez szükséges intézkedésekről. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2010 0 K 

Győr: Paradicsomos 2010 51–100 PV 

 

69. ábra: Méhbangó (Ophrys apifera) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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70. ábra:  A méhbangó (Ophrys apifera) előfordulásai 

Ophrys sphegodes MILL. – pókbangó 

A pókbangó a kosborfélékhez (Orchidaceae) 
tartozó, fokozottan védett bangófajunk. 
Magassága 10–30 cm, nyúlánk növekedésű 
faj. Tőlevelei hosszúkás-lándzsásak, tompa 
végűek, világoszöldek és fényes felületűek. 
Virágai a hosszú szár tetején ülnek, aprók. 
A virágokban a mézajak kivételével 
rendszerint az összes lepellevél kopasz. A 
három külső lepellevél világoszöld, míg a 
két belső barnászöld és kopasz. A mézajak 
sötét- vagy vörösbarna színezetű, bársonyos 
szőrzetű, rajta kopasz, fénylő H vagy X 
alakú rajzolat látható. Április végén és 
májusban virágzik. Élőhelyét tekintve 
elsősorban mészkedvelő, mocsár-, láp- és 
homoki rétek, nedves kaszálók, esetenként 
szikes puszták nem szikes kiemelkedéseinek 
növénye. 

A térségben jelenleg négy lelőhelyét 
ismerjük. Legrégebb óta a nagyszentjánosi 
szivattyútelep mellől vannak pontos 
adataink. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 
akkori vezetője, HORVÁTH LAJOS 1994-től 
1998-ig minden évben számolta az 
állományt (1994.05.09., 82 tő; 1995, 200 tő; 
1996, 150 tő; 1997, „virágzó kevesebb”; 1998, 11 virágos tő). 2002-ben LACZIK DÉNES (LD, 
2002.05.10., 73 tő, 1 lok.), 2003-ban PEIMLI PIROSKA (PP, 2003.05.14., 26 tő), 2005-ben 
TAKÁCS GÁBOR (TG, 2005.05.20., 54 tő) mérte fel az állományt. SCHMIDT 2005–2008 

 
71. ábra: Pókbangó (Ophrys sphegodes) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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között 44–78 virágzó egyedet jelez (SCHMIDT 2011). 2013-ban TAKÁCS csak öt tövet 
(2013.05.08.), 2014-ben hatot (2014.04.30.), 2015-ben négy virágzó (2015.05.05., 2 lok.) 
tövet talált. A csökkenő tendencia egyértelmű a lelőhelyen, a vastag gyepavar, illetve a 
cserjék terjedése egyértelműen veszélyezteti a faj megmaradását. 

A Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es autópálya lehajtójánál található gyepben, 
illetve a homokbánya gödrében él a másik nagyobb térségbeli állomány. A gyepen 2008-
ból származik az első adat (SD, 2008.05.07., 23 tő, 1 lok.), 2009-ben már csak hat 
példányt találtak (SCHMIDT 2011). A következő években TAKÁCS és KIRÁLY mérte fel az 
állományt (KG, 2011.05.12., 1 tő, 1 lok.; TG, 2013.05.08., 3 tő, 2 lok.; TG, 2014.04.30., 12 
tő, 2 lok.; TG, 2015.05.05., 7 tő, 1 lok.), a tőszám erősen ingadozik 1 és 12 tő között. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános: a 10-es út mellett a 
szivattyútelepnél 

1994–2015 26–50 V 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges (gyep) 2009,  
2013–2015 

11–25 NV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 
(bányagödör) 

2009,  
2013–2015 

11–25 NV 

Gönyű: Vérvirágos 2015 1–10 PV 

Győr: Gazdák-erdeje 2003 0 ? 

Az egykori homokbánya gödrében SCHMIDT 2009-ben 15 virágzó példányt talált 
(SCHMIDT 2011). A lelőhelyet TAKÁCS és SIPOS ellenőrizte 2013–2015 között (TG, 
2013.05.08., 21 tő, 2 lok.; TG, 2014.04.30., 14 tő, 2 lok.; SZs, 2015.05.05., 24 tő). A 
lelőhelyen a motorosok okozta taposás a bekerítés után megszűnt, az állomány 
stabilnak tekinthető. 

A gönyűi Vérvirágos területén SCHMIDT 2014-ben találta meg két példányát (SCHMIDT 
2015). A fajnak van még egy bizonytalan adata a győrszentiváni Gazdák-erdejéből (TG, 
2013.04.09., 1 tő nem virágzó), a lelőhelyen azonban később nem sikerült megtalálni. 

 
72. ábra: A pókbangó (Ophrys sphegodes) előfordulásai 
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Orchis militaris L. – vitézkosbor 

A termőhelytől függően 20–50(–65) cm 
magas kosborfajunk (Orchidaceae). Tő-
levelei (3–6) változatos tojásdad vagy széles 
lándzsás alakúak, 8–14 cm hosszúak és 2–5 
cm szélesek. Virágzatát 10–40 virág alkotja. 
A virágok mérte 2 cm körüli. Lepellevelei 
halvány rózsaszínűek és sisakszerűen 
összeborulnak. Mézajka háromkaréjú, a 
középső karéj két részre osztott. A virág 
változatos színű: hófehér, halványpiros 
vagy sötétpiros. Lefelé irányuló sarkantyúja 
6–7 mm hosszú. Májustól június végéig 
virágzik. Hegyi, homoki, irtás- és 
lápréteken, pusztafüves lejtőkön, geszte-
nyésekben, ligeterdőkben, száraz és üde 
tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, láp-
erdőkben él, de megtelepedhet bolygatott 
termőhelyeken, homokbányákban, útbevá-
gásokban, kubikgödrökben is. 

POLGÁR (1941) gyakori, szálanként vagy 
csoportosan előforduló fajként jellemzi 
Gönyű, Győrszentiván, Nagyszentjános, 
Bőny, Győrszabadhegy területéről. Ma a 
vitézkosbor Győr környékén több helyen is 
előfordul, elsősorban kissé nedvesebb területeken, így mocsárréteken, homok-
bányákban. SCHMIDT & BAUER (2005), illetve SCHMIDT (2010) számos aktuális lelőhelyét 
ismertetik: Zsombékosi-árok melletti mesterséges gödrök; Paradicsomos, lezárt katonai 
objektumtól északra felhagyott homokbányában; másodlagos mocsárréten a katonai 
objektumtól nyugatra; Hecsei-erdő több pontján, tisztásokon; az Audi-gyár és a 
laktanya között; Ivánháza-pusztától északnyugatra, homoki fehér nyárasban és annak 
tisztásán; Likócs és Győrszentiván-Kertváros között, a Segítőháztól délre, 
homokbányató szegélyzónájában; Bőny: Bőnyi-erdő. Utóbbi lelőhelyet RIEZING (2012) is 
említi (Bőnyi-erdő déli része). 

Az Ács és Nagyszentjános határán lévő homokbuckák bányagödreiben többszázas 
állománya él, részben természetes előfordulásként, részben telepítésként (a győri 
Paradicsomos területéről beépítés elől kimentett egyedek). A felmérések során 
tapasztalt egyedszámnövekedés (KG, 2011.04.28–05.12., 292 tő, 12 lok.; TG, 2014.04.30., 
581 tő, 16 lok.; SZs, 2015.05.05., 572 tő, 11 lok.) elsősorban a telepítésnek köszönhető. 

A faj előfordul a Gönyűi-erdő tiszásain is, összesen néhány száz töves állománnyal 
(Nagyszentjános 15G, 15 Ti3: TG–SZs, 2015.05.13., 3 tő, 2 lok.; Gönyű 17Ti2: TG, 
2011.05.16., 164 tő, 5 lok.; TG–SZs, 2015.05.13., 221 tő, 4 lok.; Gönyű 17K: TG–SZs, 
2015.05.13., 47 tő, 3 lok.; Gönyű 11Ti: TG, 2002.05.01., 1 tő, 2005, 05.02., 10 tő; 2011.05.16., 
13 tő, 2 lok.). Élőhelyeit elsősorban a cserjésedés veszélyezteti, de problémát okozhatnak 
a fakitermelések során rossz helyen kialakított rakodók is. 

A győri lőtér területén 2002 és 2006 között elsősorban szórványadatai vannak, teljes 
felmérést 2012-ben TAKÁCS és KIRÁLY végzett (TG–KG, 2012.05.15–06.03., 1652 tő, 43 
lok.). A Kisalföldi Life+ projekt záróévében a megismételt felmérés jelentősen több 
helyen (TG–KM–BB, 2015.04.29–07.01., 4384 tő, 172 lok.) mutatta ki a fajt. Az 

73. ábra: Vitézkosbor (Orchis militaris) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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előfordulások elsősorban a Kisvasúti út menti zárt homoki gyepekhez, illetve a katonák 
által kialakított sáncrendszerek belső területeihez kötődnek, de elszórt, 1–5 töves 
előfordulások szinte minden jó állapotú gyepben előfordulnak. Az egyedszám és a 
lelőhelyek számának növekedése az élőhelyek javulásának (özönnövények és cserjék 
visszaszorítása, a vastag fűavar eltávolítása égetéssel és legeltetéssel) köszönhető, de a 
beavatkozások során néhány kis egyedszámú előfordulási helyen eltűnt a faj (taposás). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011, 2014, 
2015 

251–500 NV 

Gőnyű/Nagyszentjános: Gönyűi-erdő 2002–2015 251–500 PV 

Győr: Lőtér 2002–2005, 
2012, 2015 

1001–5000 NV 

Győr: Lőtér (Zsombékosi-árok) 2002, 2005, 
2006, 2015 

501–1000 NV 

Győr: Segítőháztól D-re, homokbányató 
szegélyzónájában 

2008 26–50 PV 

Győr: Paradicsomos és Hecsei-erdő 1998–2010 élőhelyei 
megsemmisültek 

K 

Győr: iparterületet elkerülő út és a 
laktanya kezett 

2015 51-200 PV 

Győr: Paradicsomos (bányagödör) 2015 201–250 PV 

Bőny: Bőnyi-erdő ? ?  

 

A lőtér területéhez tartozik, de önállóan kezeljük a Zsombékosi-árok menti mélyfekvésű 
terület állományát, melyet 2002 óta vizsgálnak a nemzeti park szakemberei. Az erősen 
aranyvesszős (Solidago sp.) területen 2002-ben mérték fel először az állományt (TG, 
2002.05.01., 105 tő, 6 lok.). A területet 2004–2007 között szártépőzték, az aranyvessző 
kissé visszaszorult, és ekkor növekvő egyedszámokat tapasztaltak (TG–AA, 2005.05.17., 
529 tő, 17 lok.; TG, 2006.05.18–24., 654 tő, 28 lok.). A következő években nem kezelték a 
területet, amelynek egy része 2010-ben hosszabb időre víz alá is került, majd 2012-től 
kezdve kaszálták és szürkemarhával legeltették. A hároméves intenzív kezelés hatására 
az aranyvessző jelentősen visszaszorult, a projekt záróévében már majdnem ezres 
állomány él a területen (TG, 2015.04.29., 808 tő, 53 lok.) 

A Paradicsomos és a Hecsei-erdő területén ismert állományok élőhelyét nagyrészt 
beépítették. Az iparterületet megkerülő út és a laktanya közötti mélyedésben (TG, 
2014.05.20., 70 tő, 5 lok.), illetve az egykori kavicsbánya déli végén beerdősödött 
bányagödörben (TG, 2014.05.20., 228 tő, 10 lok.) maradt meg néhány kisebb állomány. 

A vitézkosbor a térség elterjedt, viszonylag gyakori orchideafaja. Legnagyobb 
állományai egyértelműen nem veszélyeztetettek, azonban a tisztásokon élő néhány 
töves, illetve a győri laktanya melletti populációk könnyen eltűnhetnek. 
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74. ábra: A vitézkosbor (Orchis militaris) előfordulásai 

Orchis purpurea HUDS. – bíboros kosbor 

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó 30–
50 cm magas, ritkán magasabb növény. 
Tőlevelei fényesek, tojásdad-lándzsásak. 
Virágzata tömött, hengeres, sokvirágú. A 
virágok nagyok, színük és alakjuk nagyon 
változatos. A sisakká összeboruló külső 
leplek barnásvörösek. A mézajak három-
karéjú, középső karéja jóval szélesebb a 
szélsőknél, visszás szív alakú, a felszínén 
apró, bíborszínű szőrképletek láthatók. A 
sarkantyú lefelé görbülő. Május–június 
során virágzik. Karsztbokorerdők, tölgyesek, 
pusztafüves lejtők növénye. 

A Pannonhalmi-dombságban tölgyesekben 
viszonylag gyakori (POLGÁR 1941, SCHMIDT 
& LENGYEL 2008). A meszes homokpusztán 
nem jellemző az előfordulása, RIEZING (2012) 
jelzi a Bőnyi-erdő egyik, jó állapotban 
megmaradt tölgyesében. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Bőny: Bőnyi-erdő 2012 1–10 V 

75. ábra: Bíboros kosbor (Orchis purpurea) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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76. ábra: A bíboros kosbor (Orchis purpurea) előfordulása 

Oxytropis pilosa (L.) DC. – csajkavirág 

A pillangósvirágúak (Fabaceae) közé tar-
tozó évelő faj. Előfordulási helyétől, 
korától függően 10–20–50 cm magas, 
felálló szárú növény. Szára tőből elágazik, 
pirosló. Páratlanul szárnyasan összetett 
levélkéi keskeny lándzsásak. A levélkék 
száma több mint tíz (19–31). A levelek 
tövénél két pálhalevél található. Az egész 
növényt bozontosan selymes szőr borítja. 
Virágai levélhónalji kocsányokon fejlődő 
dús, csaknem gömb alakú vagy hosszúkás 
tojásdad fejecskékben nyílnak, a párta 
halványsárga. Virágzata hosszúkás-tojás-
dad fejecske, a szirmok halványsárgák. A 
virágok 1–1,5 cm hosszúak. Az Astragalus 
nemzetségtől eltérően a csónak szálka-
szerű csúcsban végződik. Májustól július 
közepéig virágzik. Mészkedvelő, szikla-
gyepekben, pusztafüves lejtőkön, lösz-
puszta-, homoki- és irtásréteken él. 

A borzas csajkavirág országosan ritka, de a 
Győr környéki homokpusztákon a 
leggyakoribb védett faj. A jó állapotú 
homoki gyepektől a gyomos, másodlagos élőhelyeken keresztül az utak menti ruderális 
élőhelyekig mindenhol előfordul. Disznótúrásokon vagy frissen bolygatott 
homokfelszíneken akár több száz tő/m

2
 sűrűségben is előfordulhat. 

 
77. ábra: Borzas csajkavirág (Oxytropis 

pilosa) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 



162 A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága 

 

Rence 1. (2015) 

POLGÁR (1941), SCHMIDT & BAUER (2005), valamint RIEZING (2005, 2012) gyakori fajnak 
jelzi, utóbbiak számos lelőhelyét sorolják fel, amelyeket nem ismétlünk meg. Részletes 
felmérések történtek a Kisalföldi Life+ projekt keretében a győri lőtér területén, ahol 
2015-ben 715 helyen több mint 65 000 példány került felmérésre. A rendelkezésre álló 
szórványadatok, felmérések alapján (közel 2500 adat az 1998 és 2015 közötti időszakból) 
az állománynagyságot 300 000 és 500 000 példány közé becsüljük. 

 

 
78. ábra: Bolygatott felszíneken akár több száz tő/m

2
 mennyiségben is előfordulhat a csajkavirág 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 

Peucedanum arenarium WALDST. & KIT. – homoki kocsord 

Hengeres, finoman bordás szárú, évelő, 100–180 cm magas, ernyős (Apiaceae) növény. 
Alsó levelei háromszorosan szárnyaltak, szeldeltek, a szeletek 2 mm szélesek, nyelesek. 
Összetett ernyő virágzata rendszerint hatágú, a sugarak 8–10 cm hosszúak, belső 
oldalukon simák, csupaszok, elágazásaiknál gallérkalevelek vannak. Pártája 
halványsárga. Termése ikerkaszat, a résztermés 6–9 mm hosszú, elliptikus, lapított. 
Virágzási ideje július–augusztus. Mészkedvelő faj, homokpuszták, homokpusztai rétek, 
homoki tölgyesek és borókás-nyárasok faja, de előfordulhat legelőkön, sziklagyepekben 
és pusztafüves lejtőkön is. 

POLGÁR (1941) még számos helyről jelezte a környéken (Likócs, Bőnyi-erdő, Gönyű, 
Nyúl, Tényő, Sokorópátka), SCHMIDT & BAUER (2005) már csak a nagyszentjánosi 
autópálya-lehajtó melletti gyepről jelzi. SCHMIDT később az Ivánháza-pusztától 
északkeletre lévő jó állapotú homokpusztagyepekből (Gazdák-erdeje tisztásai) 
publikálta előfordulását (SCHMIDT 2011). RIEZING (2012) a Nagyszentjánostól nyugatra 
fekvő Krémertag mellől (Nagy-rét) jelzi a fajt állománynagyság megjelölése nélkül. 
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 A Nagyszentjános és Ács határán, az M1-es 
autópálya lehajtója melletti gyepben 
jelentős állománya él. SCHMIDT 500 tőre 
becsülte az állományt (SD, 2004.06.12.) 
megtalálásakor. A területen 2011-től kezdve 
jelentős élőhelyjavító intézkedések 
(motorosok kizárása, özönnövények 
visszaszorítása) történtek, így ma több mint 
egy hektáron 1000 tő feletti állomány él. 

A győri gyakorlótéren, a Gazdák-erdeje 
tisztásain SCHMIDT találta meg a fajt 2008-
ban, négy szubpopulációban összesen 85 
virágzó tövét számolta, míg 2009-ben 
mindössze 14 példányt (SCHMIDT 2011). 
2012-ben, SCHMIDT adatairól nem tudva, 
TAKÁCS is megtalálta a fajt ugyanezeken a 
helyeken, de jóval kisebb egyedszámban 
(TG, 2012.05.29., 18 tő, 3 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Nagyszentjános/Ács: Alsó-Jeges 2004, 2015 501–1000 NV 

Győr: Gazdák-erdeje 2008, 51–100 NV 

Nagyszentjános: Krémertag (Nagy-rét) 2012 ? V 

 

 
80. ábra: A homoki kocsord (Peucedanum arenarium) előfordulásai 

 

79. ábra: Homoki kocsord (Peucedanum 
arenarium) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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Platanthera bifolia (L.) RCHB. – kétlevelű 
sarkvirág 

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó, 
15–50 cm magas növény. Két, ritkán több 
tőlevele tojásdad vagy hosszúkás-lándzsás. 
Virágzata laza, hengeres fürt. Virágai 
fehérek vagy zöldessárgák, a mézajak 
keskeny, előrenyúló. Sarkantyúja hegyes 
csúcsban végződik, egyenes vagy lefelé 
görbülő. Gyertyános-tölgyesek, tölgyesek, 
bükkösök, erdeifenyvesek növénye, május–
július során virágzik. 

A meszes homokpusztán nem jellemző 
előfordulása, RIEZING (2012) jelzi a Bőnyi-
erdő egyik, jó állapotban megmaradt 
tölgyesében. 

 

 

 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Bőny: Bőnyi-erdő 2012 1–10 V 

 

 
82. ábra: A kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia) előfordulása 

 
81. ábra: Kétlevelű sarkvirág  

(Platanthera bifolia) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 
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Polygala amarella CRANTZ. – kisvirágú pacsirtafű 

Alacsony termetű (5–15 cm), a pacsirtafűfélékhez (Polygalaceae) tartozó növény. A 
tőlevelek hosszabbak a szárleveleknél, általában levélrózsát alkotnak, a levél keserű. A 
szárlevelek közepük felett a legszélesebbek, tompák. A csésze három apró zöld és két 
nagyobb, hosszúkás-tojásdad, 2,5–4(–5) mm hosszú sziromszerű, halványkék vagy 
fehéres levélből áll, amelyek keskenyebbek, mint a kétmagvú lapos tok. 

Láprétek nyílt felszíneinek, sovány gyepeknek a növénye. A változó vízhatású, gyakran 
enyhén szikesedő nyílt felszínek pionír növényzetében jelenik meg, gyakran a kései 
gyíkpohár (Blackstonia acuminata) társaságában. 

POLGÁR (1941) Győrszentiván–Nagyszentjános területéről, illetve a Bőnyi-erdőből jelzi. 
A területről két aktuális előfordulása (SCHMIDT & BAUER 2005, illetve KIRÁLY G. nem 
publikált adata) ismert, de időközben mindkét lelőhelyet beépítették vagy feltöltötték. A 
térségből valószínűleg nem pusztult ki, több potenciális élőhelye (pl. felhagyott 
homokgödrök szegélye) ismert. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Paradicsomos 2011 élőhelye 
megsemmisült 

K 

Győr: Hecsepuszta, Úsztató-rét 2005 élőhelye 
megsemmisült 

K 

 
83. ábra: A kisvirágú pacsirtafű (Polygala amarella) előfordulásai 

Pulsatilla grandis WENDER – leánykökörcsin 

A boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába tartozó, selymesen gyapjas, évelő, védett 
növényfajunk. Virágai kékesibolya/rózsa-szín színűek, élénksárga porzókkal. A felálló 
kehelyszerű virágot sallangos murvalevelek veszik körbe. A szár csak a virágzás vége 
felé nyúlik meg, ekkor jelenik meg rajta a három örvösen álló, gallérozó fellevél, 2–8  
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 mm-es, behajlított keskeny sallangokkal. A 
terméskék egymagvúak, tollasak. A kifejlett 
növény 10–40 cm-re nő meg. Sztyepp-
réteken, szikla- és pusztafüves lejtőkön, 
erdőspusztaréteken fordul elő, március–
áprilisban nyílik. 

A térségből korábbi adat nem volt, SCHMIDT 

DÁVID találta meg két példányát 2006-ban. 
Az erőteljesebb tő a megtalálás évében tíz 
virágzó hajtást hozott, a másik 2006–2010 
között nem virágzott. Élőhelye a kisalföldi 
homoki vegetáció egyik legjobb állapotban 
lévő homokpusztagyep-maradványa (Astra-
galo austriaci-Festucetum sulcatae), számos 
más értékes, ritka fajjal, pl. sömörös kosbor 
(Neotinea ustulata), szártalan csüdfű 
(Astragalus exscapus), homoki nőszirom (Iris 
arenaria). (SCHMIDT & BAUER 2005). 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Segítőháztól délre 2006 1–10 V 
 

 
85. ábra: A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) előfordulása 

 
84. ábra: Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

Fotó: PELLINGER ATTILA 
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Pulsatilla nigricans STÖRCK – fekete kökörcsin 

A boglárkafélékhez (Ranunculaceae) 
tartozó, selymesen, fehéren szőrös évelő. 
Virágzáskor 10–20 cm magas növény. 
Tőlevelei 5–8(–11) szárnyúak, szárnyasan 
szeldeltek. A levélszeletek cimpái 2–4 mm-
esek, szálasak, szálas-lándzsásak, változé-
konyak. Később a levél megkopaszodik. A 
virág kezdetben erősen bókoló, fekete vagy 
feketésbíbor, ibolyás, néha zöldes vagy 
fehéres, 3–4 cm átmérőjű. A 2–2,5 cm 
hosszú leplek másfélszer hosszabbak a 
porzóknál, harang alakúan összehajlók 
vagy néha szétállók, csúcsuk feltűnően, de 
röviden visszakanyaródó. Murvásodó 
levele taréjszerűen feláll, ujjasan szeldelt, 
több cimpára szakadhat. Korán, március 
közepétől május elejéig virágzik. Hazánk-
ban sziklafüves és pusztafüves lejtőkön, 
mészkő- és dolomitsziklagyepekben, 
homokpusztákon, karsztbokorerdőkben, 
erdeifenyvesek tisztásain él. 

POLGÁR (1941) a környékről még számos 
helyről (Bácsa, Likócs, Nyúl, Tényő, 
Tarjánpuszta, Pannonhalma, Koroncó) 
jelzi. Ma a homokvidéken csupán a Bőnyi-
erdőben és a győri Gazdák-erdejében 
(SCHMIDT & BAUER 2005) él kisebb állománya. 

A Gazdák-erdejében a fekete kökörcsin előfordulása régóta ismert, változó pontos-
sággal 1994 óta vannak adataink. HORVÁTH LAJOS 1994-ben 150 tövet jelez a területről, 
illetve jelentésében szerepel egy gönyűi lelőhely (Vérvirágos, 11 TI1 és TI2 erdr.), utóbbit 
erősen csökkenő állományként (4–10 tő) jellemzi. 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Gazdák-erdeje 1994–2015 501–1000 NV 

Bőny: Bőnyi-erdő 2002 1–10 PV 

Gőnyű: Vérvirágos 1994, 2015 11–50 V 

 

A faj előfordulásait a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül évek 
óta rendszeresen felmérik itt (pl. TAKÁCS 2003, TAKÁCS 2006). A Gazdák-erdejében jó 
állapotú homokpusztagyepekben és enyhén cserjésedő, de természetes gyepekben 2003-
ban 18 lelőhely került rögzítésre összesen 285 egyeddel (TG, 2003.04.09.). 2005-ben 
virágzási időben leégett csaknem minden tisztás, ezt követően 2006-ban 16 helyen 278 
példányt (TG, 2006.04.24.) sikerült megtalálni, amelyek kismértékben eltértek a 2003-as 
lelőhelyektől. A leégett területen kilenc helyen nem sikerült megtalálni a faj egyedeit. A 
nem leégett lelőhelyeken kismértékű növekedés volt tapasztalható, illetve találtunk új 
lelőhelyeket. 2010-ben 26 helyen 686 példányt (TG, 2006.04.24.) sikerült megfigyelni. A 

 
86. ábra: Fekete kökörcsin  

(Pulsatilla nigricans) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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lelőhelyek nagyobb száma elsősorban a részletesebb GPS mérésnek köszönhető, az 
egyedszámban tapasztalható növekedés ugyanakkor lényeges. A jó állapotú gyepekben 
szinte mindenhol növekedett a megfigyelt példányszám, ugyanakkor számos helyen 
nem sikerült megtalálni a fajt, ahol korábban előfordult (pl. a lelőhely beerdősödött, 
disznótúrás, vastag fűavar). 

A Kisalföldi Life+ keretében 2012-ben 43 helyen 420 példány (TG, 2012.04.02.) került 
megfigyelésre. Számos olyan helyen sikerült megtalálnunk, ahol 2010-ben nem, az 
egyedszám azonban minden helyen csökkent. A projekt végére az állomány jelentősen 
növekedett (TG, 2014.04.07., 767 tő, 45 lok.; TG, 2015.04.17., 04.24., 708 tő, 58 lok.), ami 
csak részben köthető az élőhelyek állapotának javulásához. 

A gönyűi lelőhelyen (Vérvirágos) SCHMIDT vizsgálta a fajt, 2015-ben 25 tövet talált. 
 

 
87. ábra: A fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) előfordulásai 

 

88. ábra: A fekete 
kökörcsin 
élőhelye a 

Gazdák-erdeje 
egyik tisztásán 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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Ranunculus illyricus L. – selymes boglárka 

A boglárkafélék (Ranunculaceae) közé 
tartozó, 30–50 cm magas, koloncos gyökerű 
évelő. Polikormon telepeket alkot, erősen 
tarackol. Az egész növény fehér szőröktől 
ezüstösen molyhos. Tőlevelei hosszú 
nyelűek, épek, a szárlevelek tenyeresen 
három szeletűek, a szeletek szálasak, ép 
szélűek. A virágok 2–3 cm-esek, a szirmok 
kerekdedek, citromsárgák, a csésze 
virágzáskor visszahajló. Az aszmag termés-
csoport tojásdad, a terméske oldalról 
lapított, csőre felálló. Májustól júniusig 
virágzik. Inkább mészkedvelő, száraz-
gyepekben, ritkábban erdőkben (akár 
akácosokban is) él. 

POLGÁR (1941) még gyakori, csoportosan 
előforduló fajként említi. Napjainkra erősen 
megritkult, mindössze néhány dokumentált 
előfordulása ismert nagyrészt SCHMIDT & 

BAUER (2005), illetve SCHMIDT (2010) munkái 
nyomán. Ezek a következők: Gönyű: 
Gönyűi-erdő; Győr: Hecsepuszta a vízműtől 
északra; Győr: Andrásvár, Győr-Likócs: a 
laktanya és az Audi-gyár közt; Győr-Győrszentiván: Szentiváni-erdő; Győr-
Győrszentiván: Téglavető-akácos; Nyúl: Pincehelyi-dűlő homokbánya; Töltéstava: 
Fehérvári úti kertek, Bőny: Sínai-hegy; Bőny: Szabadhegy a Zichy út végén az út 
partoldalában, Győr-Likócs: a 10-es út mellett homokpusztagyepben. A Gönyűi-erdő 
tisztásairól (Gönyű 039/2 hrsz) már HORVÁTH L. is jelzi 1997-ből, illetve a felpéci 13L 
erdőrészletben talált 40 tövet HORVÁTH L. és PŐCZE V. szintén 1997-ben. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Likócs): a laktanya és az Audi-gyár 
közt 

2004 a lelőhely 
megsemmisült 

K 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2004 1–10 V 

Győr: Segítőház mellett 2006 1–10 PV 

Győr: Andrásvár 2004 1–10 V 

Győr: Malom út mentén 2006 a lelőhely 
megsemmisült 

K 

Bőny: Sínai-hegy 2006 1–10 PV 

Győr (Szabadhegy): Zichy út végén az út 
partoldalában 

2006 ? V 

Gönyű: Gönyűi-erdő 1997, 2006 ? ? 

Korábban 40–50 töves állománya élt a mai iparvasút nyomvonalán, az építéskor 
azonban ez a lelőhely megsemmisült (TG, 2006.05.24., 42 tő, 7 lok.). A nyomvonalon 
található egyedeket a nemzeti park 2006-ban áttelepítette. Az áttelepített állományból 
2007-ben egyetlen tövet sikerült megtalálni (FHNPI 2006). A BAUER N. által megtalált (in 
TAKÁCS 2003), a laktanya és az Audi-gyár közötti állomány élőhelye szintén 

 
89. ábra: Selymes boglárka  

(Ranunculus illyricus) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 
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megsemmisült. A Gönyűi-erdő területén az elmúlt években nem sikerült megfigyelni, de 
az utak mentén és tisztások szegélyében valószínűleg többfelé előfordul. 

 
90. ábra:  A selymes boglárka (Ranunculus illyricus) előfordulásai 

 

Ranunculus lingua L. – nádi boglárka 

A boglárkafélékhez (Ranunculaceae) 
tartozó, nádasokban, magassásosokban, 
csatornák szegélyében élő növényünk. A 
nádi boglárka 60–120 cm magas, csöves 
szárú évelő. Levelei ép szélűek, lándzsásak, 
10–20 cm hosszúak. A sárga virágai hosszú 
kocsányon ülnek. Júniustól augusztusig 
virágzik. 

A Nagyzsombékos területéről már POLGÁR 
(1941) közli, aktuális előfordulását ennek 
közelében SCHMIDT DÁVID találta meg 
(SCHMIDT & BAUER 2005), az M19-es 
autópálya felüljárója (Ivánháza-dűlő, 
Bársonytag) melletti árokban (Zsombékost 
lecsapoló körcsatorna). Mai megléte erősen 
kérdéses, az élőhely kotrás, illetve az 
iparvasút építése során károsodott. 

 

 

 
91. ábra: Nádi boglárka (Ranunculus lingua) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 
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Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Ivánházi-felüljáró 
melletti árokban 

2002 B KF 

 

 
92. ábra: A nádi boglárka (Ranunculus lingua) előfordulása 

Samolus valerandi L. – sziki árokvirág 

A sziki árokvirág a kankalinfélék 
(Primulaceae) közé tartozó védett 
növényünk. Magassága 5–60 cm, az egész 
növény kopasz. Levelei visszás-tojásdadok 
vagy hosszúkásak, tompa csúcsúak. A párta 
2–4 mm hosszú, fehér, cimpái elállók, 
torkában öt mézfejtő található. Május–
július során virágzik. Enyhén sótűrő, nedves, 
gyakran lápos rétek, vízpartok, szikesek 
növénye. 

POLGÁR (1941) szórványos előfordulású 
fajként jellemzi, előfordulását Győr: 
Schlichter-téglagyár, Győr-Csanak: Kis-
Pándzsa, Győrszentiván és Koroncó 
területéről jelzi. SCHMIDT & BAUER (2005) két 
aktuális előfordulását közli a Győr-
Győrszentiván melletti Zsombékosból és egy 
nagyszentjánosi csatornából. SCHMIDT 
(2010) később újabb lelőhelyet publikált 
Győr környékéről (Győr-Likócs: 
gyakorlótéren lévő tó szegélye). 

A vizsgált területen a SCHMIDT által jelzett 

 
93. ábra: Sziki árokvirág (Samolus valerandi) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID 
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három helyen kívül egy másik területen, a győri Lőtéren áthaladó Zsombékosi-árokban 
is megtaláltuk (KG, 2012, 50 tő, 1 lok.). 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Lőtér, Zsombékosi-árok 2012 26–50 NV 

Győr: Zsombékos 2003 51–100 V 

Nagyszentjános: a Jegespusztára vezető út 
mellett, csatornában 

2003 51–100 V 

Győr: Segítőháztól délre homokbánya 
szegélyében 

2010 26–50 NV 

 
94. ábra: A sziki árokvirág (Samolus valerandi) előfordulásai 

Scorzonera purpurea L. – piros pozdor 

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé tartozó, 10–60 cm magas, évelő, halványlila 
vagy lilásrózsaszín virágú fészkes növény. A fészekvirágzatok csak nyelves virágokat 
tartalmaznak. A virágok nyelve egy-kétszer hosszabb a fészekpikkelyeknél. A kaszat 10–
12 mm hosszú. Levelei szálasak, 1–2 mm szélesek, ép szélűek, a fonákon az erek 
kiállnak. A szár egy–négy fészkű. Májusban és júniusban virágzik. Mészkedvelő, 
sziklagyepek, sztyepprétek, száraz tölgyesek faja. 

A faj előfordulását a területről és a térségből (Győr, Győrszentiván, Gönyű, 
Nagyszentjános) már POLGÁR (1941) is jelezte. SCHMIDT & BAUER (2005) a ma ismert 
lelőhelyek többségét leközölte. A faj Győr-Likócsi gyakorlótér, Győr-Győrszentiván: 
Szentiváni-erdő, Győr: Gazdák-erdeje, Nagyszentjános: autópálya-lehajtó melletti gyep 
lelőhelyekről ismert. 

A győri Segítőház mellett jó állapotú homoki gyepben kis állománya él (SD, 2006.04.07., 
5 tő, 1 lok). Az Ács és Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti 
gyepben SCHMIDT & BAUER (2005) jelzi mennyiségi adatok nélkül. KIRÁLY itt 2011-ben 
három tövet jelzett (KG, 2011.05.12., 3 tő, 1 lok.). A Győrszentiváni-erdő területén  
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erdőszegélyben, utak mellett fordulnak elő 
egy–öt töves állományai (PB, 2012.05.17., 9 
tő, 3 lok.). 

A Gazdák-erdeje tisztásain SCHMIDT (SD, 
2006.05.19., 25 tő, 1 lok.), majd KIRÁLY (KG, 
2011.05.16., 100 tő, 1 lok.) jelzi a fajt. A 
Kisalföldi homokpuszta Life+ projekt 
indulásakor TAKÁCS mérte fel az állományt 
(TG, 2012.05.02–05.29., 132 tő, 29 lok.). A 
piros pozdor a terület minden tisztásán 
előfordul néhány töves állománnyal. A 
hároméves beavatkozássorozatot (cserjék és 
inváziós növények visszaszorítása) követően 
az előfordulások száma és az egyedszám is 
jelentősen növekedett (SZs–TG, 2015.05.18., 
404 tő, 94 lok.). Az északnyugatra elterülő, 
elvileg jelentős részben alkalmas élőhelyekkel 
borított Lőtér területén csak szálanként 
fordul elő (TG, 2012.05.18., 2 tő, 2 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr: Segítőház 2006 1–10 PV 

Győr: Gazdák-erdeje 2006, 2011, 
2012, 2015 

251–500 NV 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2006, 2011 26–50 PV 

Győr: Lőtér 2012, 2015 1–10 PV 

Győr: Győrszentiváni-erdő 2012 26–50 V 
 

 
96. ábra: A piros pozdor (Scorzonera purpurea) előfordulásai 

 
95. ábra: Piros pozdor (Scorzonera purpurea) 

Fotó: Vidéki Róbert 
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Scutellaria columnae ALL. – bozontos csukóka 

A bozontos csukóka az ajakosok (Lamia-
ceae) közé tartozó, 30–60 cm magas, 
elágazó, négyszögletes szárú növény. 
Levelei átellenes állásúak tojásdadok, 
fűrészes-csipkés szélűek. Az egész növény 
szőrös-pelyhes, virágzata mirigyes pelyhes. 
A virágok 1–2 mm-es kocsányon, a 
murvalevelek hónaljában párosával, egy-
oldalra nézű fürtben állnak. A párta 2–3 cm 
nagyságú, az alsó ajak fehéres, a felső 
bíboros-ibolyás, rózsaszín. Inkább mész-
kedvelő faj, bükkösökben, törmelék-
erdőkben, cseres-tölgyesekben, erdőszéle-
ken fordul elő. 

A Pannonhalmi-dombság cseres erdeiben 
gyakori növény, a homokterületen korábban 
nem jelezték az előfordulását. A Gönyűi-
erdőben VIDÉKI RÓBERT 2012-ben találta 
többszázas állományát egy felritkult fenyő-
elegyes akácosban (VR, 2012.06.11., több 
száz tő, 2 lok.). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyű: Gönyűi-erdő (4B erdr.) 2012 251–500 PV 

 

 
98. ábra: A bozontos csukóka (Scutellaria columnae) előfordulása 

97. ábra: Bozontos csukóka (Scutellaria 
columnae) 

Fotó: Schmidt Dávid
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Sternbergia colchiciflora WALDST. & KIT. – vetővirág 

Az amarilliszfélékhez (Amaryllidaceae) tar-
tozó, ősszel (szeptember–október) virágzó 
hagymás évelő. Hagymája kicsi, 2–4 cm 
átmérőjű, héja vastag, sötétbarna. 
Virágzáskor levél nélküli növény, virágai 
magányosak. A lepelcső akkora, mint a 
lepel, előbbi fehéres-zöldes, utóbbi 
halványsárga. Keskeny, 2–4 mm széles, 10–
18 cm hosszú leveleit tavasszal fejleszti, 
toktermése a levelek között májusban érik 
be. Tokja a föld felszíne közelében található, 
3–4 cm hosszú. Virágzás nélkül a föld alatt 
is megtermékenyülhet. Magjainak fehér 
függelékeit a hangyák fogyasztják, így ezek 
végzik a magvak terjesztését is. Mész-
kedvelő faj, sziklafüves és pusztafüves 
lejtők, karsztbokorerdők, löszpusztarétek 
virága. 

A kisalföldi meszes homokpuszta területéről 
korábban nem volt adata. AMBRUS ANDRÁS, 
KOVÁCS TIBOR és PATALENSZKI ADRIENN 
találta meg 32 tövét 2015-ben a Gönyűi-

erdőben. A lelőhely degradált, elakácosodott egykori pusztai tölgyes. A példányok 
részben az út szélén, részben egy korábbi egészségügyi termelés során kialakult lékben 
figyelhetők meg. 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Gönyűi-erdő (Gönyű 5T erdőrészlet) 2015 26–50 V 

 

 

100. ábra: A vetővirág 
megtalálási 

helye 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 

 

 

99. ábra: Vetővirág (Sternbergia colchiciflora) 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR
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101. ábra: A vetővirág (Sternbergia colchiciflora előfordulása 

 

Stipa pennata L. – pusztai árvalányhaj 

Évelő fűféle (Poaceae). Magas 
termetű (50–70 cm), gyepes, bojtos 
gyökérzetű növény. Vékony 
tőlevelei erőteljes csomókban 
állnak. Levelei eleinte kisimultak, a 
virágzás végére összegöngyölődők, 
0,6–1,5 mm átmérőjűek, kopaszak, 
fényesek, zöldek. A szárlevelek 
hüvelyei simák. A levélnyelvecske a 
szélén kopasz. Az áltermés (14–)15–
18(–20) mm, szálkája (20–)25–33(–
35) cm hosszú. Az áltermés hasi 
szőrsora (1,5–)3–5 mm-rel a szálka 
ízesülése alatt megszűnik. Késő 
tavasszal, májustól június közepéig 
virágzik. A talaj mésztartalmára 
közömbös, mészkő- és dolomit-
sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, erdőspusztaréteken, homokpuszta-
gyepeken, löszpusztaréteken, irtásréteken él. 

A kisalföldi meszes homokpusztagyepek gyakori, társulásalkotó faja. Rosszabb állapotú, 
degradált szárazgyepekben is előfordulhat szálanként vagy csoportosan. 

 

102. ábra: Pusztai árvalányhaj  
(Stipa pennata) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID
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Taraxacum serotinum POIR. – kései pitypang 

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé 
tartozó tőlevélrózsás növény. A tőlevelek 
visszás-tojásdadok vagy lándzsásak, foná-
kukon szőrösek, kemények, mereven a 
talajra nyomottak. 5–25 cm magas tő-
kocsánya pókhálós, gyapjas. Fészkei 30–40 
mm átmérőjűek, a virágok narancssárgák. 
Bóbitája kissé vöröslő vagy sárgás. 
Virágzása augusztustól októberig jellemző. 
Szárazgyepek, sztyepprétek, löszgyepek 
növénye. 

POLGÁR (1941) Győrszentiván (Lőtér, 
Hecse-puszta, Likócs) és Kismegyer mellől 
jelzi. 

A győrszentiváni gyakorlótéren ismert 
állományainak (SCHMIDT & BAUER 2005: 
Likócs: Audi-gyárral szembeni száraz 
réten, Hecsepuszta: Hecsei-erdőtől délre 
fekvő szárazgyepekben) élőhelye meg-
semmisült. A gyakorlótéren jelenleg nem 
ismerjük előfordulását, de valószínűleg 
megvan. 

A győrszentiváni Második-dűlő mezsgyéin 
ismert előfordulásait SCHMIDT (2010) ismertette. Jelzi, hogy a faj elterjedési súlypontja 
Kismegyer környékén van, ahol mezsgyéken, sztyeppréttöredékekben található meg. 
Ritkábban bukkan fel a teraszvidék kötött homoktalaján, sőt töltésoldalakban is (vö. 
SCHMIDT & BAUER 2005). 

RIEZING (2005) a nagyszentjánosi szivattyútelep mellől (Majki-erdő) közli. Az Ács és 
Nagyszentjános határán, az M1-es autópálya lehajtója melletti gyepben KIRÁLY jelzi 
(KG, 2011.04.28., 07.08., 8 tő, 3 lok.), a Jegespusztára vezető út mentén SCHMIDT DÁVID 
találta (SCHMIDT & BAUER 2005). 

 

Lelőhely 
Felmérések 

ideje 
Állománynagyság Veszélyeztetettség 

Győr (Győrszentiván): Hecsei-erdő 2011 élőhelye 
megsemmisült. 

K 

Győr: Paradicsomos 2011 élőhelye 
megsemmisült. 

K 

Ács/Nagyszentjános: Alsó-Jeges 2011–2015 1–10 PV 

Nagyszentjános: Jegespusztára vezető út 
mentén 

2008? 1–10 PV 

Győr: Kismegyer 2002–2005 11–50 PV 

Győr (Győrszentiván): Második-dűlő 2003 1–10 PV 

 

103. ábra: Kései pitypang 
(Taraxacum serotinum) 

Fotó: SCHMIDT DÁVID
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104. ábra: A kései pitypang (Taraxacum serotinum) előfordulásai 

Összefoglalás 

A természetvédelemi oltalom alatt álló fajok előfordulása általában jól mutatja egy 
terület természeti értékeit. A kisalföldi meszes homokpuszta természetes élőhelyeinek 
jelentős része az elmúlt évszázadokban megsemmisült, a fennmaradt természetes és 
természetközeli élőhelyek azonban védett növényfajokban rendkívül gazdagok. A 
POLGÁR SÁNDOR munkásságát követő több évtizednyi szünet után, a 2000-es évek elején 
megindult florisztikai kutatások számos új előfordulást és a területre nézve új fajokat 
mutattak ki. A fejezetben a 2000–2015 között végzett felmérések eredményeit foglaljuk 
össze. Jelenlegi ismereteink szerint a térségben 53 védett és két fokozottan védett 
növényfaj – pókbangó (Ophrys sphegodes), méhbangó (O. apifera) – fordul elő, ebből 
egy közösségi jelentőségű, 17 faj kipusztulása valószínűsíthető. 

Az előforduló védett fajok többsége tipikusan a száraz, homoki élőhelyekhez kötődő faj, 
pl. borzas csajkavirág (Oxytropis pilosa), homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), 
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), kései szegfű (Dianthus serotinus), egyes fajok 
– pl. hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe) – azonban az egykori buckaközi láprétek emlékét őrzik. A gyakori, 
társulásalkotó fajok közé tartozik a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), sokfelé 
tömeges a borzas csajkavirág (O. pilosa) és a homoki fátyolvirág (G. arenaria). Erős 
állománya él a térségben a tavaszi héricsnek (Adonis vernalis), a vitézkosbornak (Orchis 
militaris), a poloskaszagú sisakoskosbornak (Anacamptis coriophora), a bunkós 
hagymának (Allium sphaerocephalon) és a kései szegfűnek (D. serotinus). Kifejezetten 
ritka és veszélyezetett faj a henye boroszlán (Daphne cneorum), a homoki kocsord 
(Peucedanum arenarium), a kései pitypang (Taraxacum serotinum) és a fekete kökörcsin 
(Pulsatilla nigricans). Az elmúlt évek kutatásai során számos, a térségre nézve új faj 
került kimutatásra, pl. a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a vetővirág (Sternbergia 
colchiciflora). 
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