
 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Tel: 0036 99 537-628 

e-mail: fhnp@fhnp.hu 

web: ferto-hansag.hu 

 

 

ALAPÁLLAPOT FELMÉRÉS VÉDETT ÉS INVÁZIÓS 
NÖVÉNYFAJOK TEKINTETÉBEN A GÖNYŰI-

HOMOKVIDÉK PROJEKTTERÜLETEN 
 

KUTATÁSI JELENTÉS 

 

 

KÉSZÍTETTE: 

Endrődyné Király Nikolett 

 

 
 

Sarród 

2019 

  



2 

 

 

Megbízó 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Megbízás címe 

ALAPÁLLAPOT FELMÉRÉS VÉDETT ÉS INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK TEKINTETÉBEN A GÖNYŰI-HOMOKVIDÉK 
PROJEKTTERÜLETEN  

 

 

Felelős kutató 

Endrődyné Király Nikolett 

 

 

Közreműködő szakértők 

Barna Csilla (FHNPI) 

Burda Brigitta (FHNPI) 

Szita Renáta (FHNPI) 

Takács Gábor (FHNPI) 

 

Készült a „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált 
Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával (GRASSLAND-HU-LIFE-IP)” című projekt keretében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2019 

Ez a dokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A 
dokumentáció nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető! 



3 

 

TARTALOMJEGYZÉK  

Bevezetés ..................................................................................................................................... 4 

Anyag és módszer ........................................................................................................................ 4 

Eredmények ................................................................................................................................. 6 

Védett növényfajok ............................................................................................................................. 7 

Oxytropis pilosa– borzas csajkavirág ............................................................................................... 7 

Gypsophila arenaria – homoki fátyolvirág ...................................................................................... 8 

Adonis vernalis – tavaszi hérics ....................................................................................................... 9 

Stipa pennata – pusztai árvalányhaj .............................................................................................. 10 

Centaurea sadleriana – budai imola .............................................................................................. 11 

Dianthus serotinus – kései szegfű ................................................................................................. 12 

Helichrysum arenarium – homoki szalmagyopár .......................................................................... 13 

Allium sphaerocephalon - bunkós hagyma ................................................................................... 14 

Linum tenuifolium – árlevelű len................................................................................................... 15 

Iris arenaria – homoki nőszirom .................................................................................................... 16 

Iris pumila – apró nőszirom ........................................................................................................... 17 

Astragalus exscapus – szártalan csüdfű......................................................................................... 18 

Anacamptis morio – agár sisakoskosbor ....................................................................................... 19 

Orchis militaris – vitézkosbor ........................................................................................................ 20 

Neottia ovata – tojásdad békakonty ............................................................................................. 21 

Cephalanthera damasonium – fehér madársisak.......................................................................... 22 

Ophrys apifera – méhbangó .......................................................................................................... 23 

Inváziós növényfajok: ........................................................................................................................ 24 

Robinia pseudoacacia – fehér akác ............................................................................................... 24 

Ailanthus altissima – bálványfa ..................................................................................................... 25 

Elaeagnus angustifolia – keskenylevelű ezüstfa ............................................................................ 27 

Solidago gigantea – magas aranyvessző ........................................................................................ 28 

Asclepias syriaca – selyemkóró ..................................................................................................... 30 

Egyéb jelentős özönfajok .................................................................................................................. 31 

Celtis occidentalis – nyugati ostorfa .............................................................................................. 31 

Ambrosia artemisiifolia – ürömlevelű parlagfű ............................................................................. 32 

Összefoglalás ............................................................................................................................. 34 

Felhasznált irodalom .................................................................................................................. 35 

 

  



4 

 

BEVEZETÉS 

„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával (GRASSLAND-HU-LIFE-IP)” című 
projektet 15 partner valósítja meg. A projekt 2019 január 1-én indult és 2026 december 31-én zárul. 
Ennek keretében Igazgatóságunk többek között egy részletes alapállapot felmérést hajt végre (2019-
2020). 

A projektterület Győrtől keletre fekszik a még aktív katonai kiképzés területén. Natura2000 terület, 
elnevezése: HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt természetvédelmi terület. A konkrét 
beavatkozást igénylő cselekvések területe 280 ha. 

Az alapállapot felmérés a helyreállítási intézkedések szempontjából releváns növény- és állatfajokat 
célozza meg. A felmérések célja, hogy a beavatkozások előtt tájékoztatást adjon a jelenlegi állapotról, 
hogy a változásokra és az elért eredményekre vonatkozó referenciát biztosítson.  

Az Igazgatóság ezt követően kétévente végez monitoring vizsgálatot a projektalkalmazottak és 
külső szakértők bevonásával, mely során a konkrét beavatkozást igénylő akciók, pl. özönnövények 
visszaszorításának, legeltetés hatásainak és hatékonyságának eredményességét vizsgálja a kijelölt 
növény- és állatfajok tekintetében. Várhatóan a helyreállítási beavatkozások következtében nő a 
homoki gyepek kiterjedése és javul a meglévő, degradált gyepek természetességi állapota. A projekt 
végén (2026) élőhelytérkép készül az egész Natura 2000 területről. 

ANYAG ÉS MÓDSZER  

A növényzet részletes változásainak vizsgálatához 10 állandó mintavételi hely került kijelölésre. Az 
50 m × 50 m-es kvadrátokon belül 20 kisebb, 1 m × 1 m-es mintavételi helyet vettünk fel. Az állandó 
mintavételi helyek a talajfelszíni és egyenesszárnyú fauna felmérésére kijelölt helyszínek is. A 
mintavételi helyek úgy kerültek kijelölésre, hogy reprezentálják a teljes területet. A kvadrátok érintik a 
földmunkák helyszíneit, a jó természetességi állapotú homoki gyepeket (referencia), az inváziós 
növények által fertőzött területeket, valamint a meglévő degradált gyepeket. Ezen eredmények 
bemutatása a következő kutatási jelentés feladata. 

Jelen tanulmány a védett és inváziós fajok felmérését tárgyalja. A beavatkozások előtt a projekt 
teljes területén az Igazgatóság szakemberei felmérték a védett növényfajok populációit. A módszer: a 
terület szisztematikus bejárása, ponttérképezéssel a fajok pontos egyedszámának megadása, illetve 
tömeges megjelenés esetén a becslése. Az így szerzett adatok nemcsak referenciául szolgálnak a 
beavatkozások eredményességének vizsgálatához, hanem azok megadásával információt nyújtanak a 
tervezőknek és a végrehajtóknak a károk elkerülése érdekében.  

Az inváziós növények esetében a ponttérképezés a fajok jelenlétére és elterjedésére (m2) 
összpontosult. A felmérés eredményének értékelése és annak átadása a Budapest Erdőgazdaság Zrt. 
számára fontos szerepet játszik az irtási tevékenység sikerében, valamint fontos információkat nyújt a 
munkatervezéshez.  

A felmérést az Epicollect+ telefonos adatgyűjtő applikációval végeztük el. Előzetesen elkészítettük 
hozzá a terepi adattáblát, mely a következő fejléceket tartalmazta: faj neve, koordináták, pontos 
dátum, adatgyűjtő neve, módszer, számosság, egyedszám, egyedszám pontossága, kiterjedés, 
megjegyzés.  

A helyreállítási tevékenységek egyik kiemelt célfaja a magyar futrinka (Carabus hungaricus), amely 
a projektterületen jelentős egyedszámban fordul elő. A beavatkozások várhatóan növelik létszámát a 
számára megfelelő élőhelyek gyarapodása által. Azonban egyes beavatkozások (például földmunkák) 
veszélyeztethetik a jelenlegi populációt. A veszélyek elkerülése, megakadályozása érdekében fontos az 
állomány felmérése és a kivitelezési munkák során az Igazgatóság szakfelügyelete.  



5 

 

A korábbi tapasztalatok alapján a talajfelszíni ízeltlábúak egyes csoportjai (Araneae, Coleoptera, 
Formicidae), illetve az egyenesszárnyúak (Orthoptera) jól indikálják az élőhelyekben bekövetkező 
változásokat.A vizsgálat elsődlegesen talajcsapdával, kiegészítő módszerekként motoros rovarszívós és 
fűhálós gyűjtéssel, illetve egyeléssel történik. A magyar futrinka esetében élvefogó csapdával végzett 
jelölés-visszafogást (Carabus hungaricus) alkalmaznak. 

A vizsgált változók: 

• Jelenlét-hiány, egyedszám fajonként (Coleoptera, Aranaea, Orthoptera, Formicidae) 
taxonok esetében 

• Borítás 
• Növényzet magassága 
• A növényzet természetessége 
• Nyílt talajfelszínek aránya 
• Talajparaméterek (kémhatás, szemcseméret, talajnedvesség, humusztartalom (%), 

CaCO3%) 

Az élőhelyekben bekövetkező változásokat két léptékben kell vizsgálni: I. Az élőhelyek kiterjedését 
és elterjedését táji léptékben a teljes Natura 2000 területen; II. az élőhelyek faji összetételében és 
struktúrájában bekövetkező változásokat a mintavételi területeken. 

Vizsgálati módszerek: élőhelytérképezés (TAKÁCS & MOLNÁR 2009) és cönológiai felvételezés (20-20 db 
1×1 m, borítás %). 

Vizsgált változók: 

• Élőhelyfoltok kiterjedése 

• Élőhelyfoltok besorolása (Á-NÉR2011) 

• Élőhelyfoltok természetessége 

• Élőhelyfoltok inváziós fertőzöttsége 

• Növényfajok %-os borítása 

• Növényzet magassága 

• Nyílt talajfelszínek aránya 

• Védett/Karakter fajok aránya 
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EREDMÉNYEK 

A továbbiakban a védett- és inváziós növény alapfelmérés 2019-es eredményeit mutatjuk be. A 
felelős kutató és a kutató szakértők összesen 2425 felvételezési pontot rögzítettek (1. ábra). A terület 
egy jelentős részét a tavaszi aszpektusban, egy részét pedig a nyári időszakban sikerült 
szisztematikusan felmérni, a felmérés 2020-ban folytatódik. 

A projektterület leggyakoribb néhol tömeges védett növényei a csajkavirág (Oxytropis pilosa) és a 
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria). Jelentős, stabil állománya van a tavaszi héricsnek (Adonis 
vernalis), a pusztai árvalányhajnak (Stipa pennata), a budai imolának (Centaurea sadleriana) és a kései 
szegfűnek (Dianthus serotinus). Ritka és megjelenésében sem tömeges védett fajai a homoki 
szalmagyopár (Helichrysum arenarium), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), az árlevelű len 
(Linum tenuifolium), a homoki nőszirom (Iris arenaria), az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio), 
valamint a vitézkosbor (Orchis militaris). A terület növényritkaságai az apró nőszirom (Iris pumila), a 
szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), a tojásdad békakonty (Neottia ovata), a fehér madársisak 
(Cephalanthera damasonium) és a méhbangó (Ophrys apifera). 

A lágyszárú inváziós fajok közül a legjelentősebb a magas aranyvessző (Solidago gigantea), míg a 
fás szárúak közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a bálványfa (Ailanthus altissima). További 
inváziós fajok a területen a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), a selyemkóró (Asclepias 
syriaca), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
(utóbbi kettő fajról elterjedési térkép nem készült). 

 

 
1. ábra: Felvételi pontok a vizsgálati területen 2019-ben 
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VÉDETT NÖVÉNYFAJOK  

OXYTROPIS PILOSA– BORZAS CSAJKAVIRÁG  

A pillangósvirágúak (Fabaceae) közé tartozó évelő fajunk. 
Előfordulási helyétől, korától függően 10-20-50 cm magas, 
szára felálló. A levél páratlanul szárnyasan összetett, 19-31 
pár levélkéből áll, a levélkék keskeny lándzsásak. A levelek 
tövénél két pálhalevél található. Az egész növényt 
bozontosan selymes szőr borítja. Virágai levélhónalji 
kocsányokon fejlődő dús, csaknem gömb alakú vagy 
hosszúkás tojásdad fejecskében nyílnak, a párta halványsárga 
(2. ábra). Az Astragalus nemzetségtől eltérően a csónak 
szálkaszerű csúcsban végződik. Májustól július közepéig 
virágzik. Mészkedvelő, sziklagyepekben, pusztafüves 
lejtőkön, homokpuszta-, löszpuszta-, irtásréteken él. Védett, 
természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 

Országosan ritka, de a projektterületen az egyik 
leggyakoribb védett faj. Jelentős részén elterjedt, még a 
másodlagos degradált gyepekben, frissen bolygatott 
homokfelszínen is előfordul. A jó állapotú gyepeken pedig 
tömeges megjelenésű (3. ábra). Felmérése a könnyű 
észlelhetősége és felismerhetősége miatt májustól 
augusztusig tartott. Gyakorisága miatt a legtöbb felvételi pontnál jelenlétét rögzítettük, valamint a 
megjegyzés rovatban tömegességét is leírtuk (ritka, szórványos, közepesen gyakori, gyakori, tömeges). 
A ritka-szórványos előfordulásnál egyedszáma 1-8 között változott m2-ként, míg a gyakori-tömeges 
megjelenésnél átlagosan 20-40 egyedet számoltunk m2-ként. 

 
3. ábra: A csajkavirág felmérési pontjai 2019-ben 

2. ábra: Virágzó csajkavirág 
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GYPSOPHILA ARENARIA – HOMOKI FÁTYOLVIRÁG  

A szegfűfélékhez tartozó 
(Caryophyllaceae) tartozó évelő fajunk. Az 
előfordulási helytől és kortól függően 20-
100 cm magas, kevéssé elágazó, felálló 
szárú évelő. Kúszó gyöktörzse vastag, ferde. 
Szálas levelei keresztben átellenesek, 
hegyesek, egyerűek. Keskeny murvalevelei 
mirigyszőrösek. A virágzat sátorozó 
bogernyő (4. ábra), a kocsányok 
mirigyszőrösek. A csésze 2-3 mm hosszú, 
lekerekített. Sziromlevelei 4-5 mm 
hosszúak, fehérek vagy halvány 
rózsaszínűek. Júniustól augusztus végéig 
virágzik. Mészkedvelő, homokpuszták, 
homoki rétek, mészkő- és 
dolomitsziklagyepek, száraz tölgyesek, 
homoki erdeifenyvesek növénye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A homoki fátyolvirág a kisalföldi meszes homokpuszta egyik leggyakoribb védett faja. Jó állapotú 
homoki gyepektől kezdve, a degradált gyepekben és a nyers homokfelszínen egyaránt előfordul. Ez 
utóbbiban gyakran monodomináns állományokat alkotva (5. ábra). Felmérése a virágzás idején a júliusi 
augusztusi hónapokban zajlott. Gyakorisága miatt a csajkavirághoz hasonlóan legtöbb esetben 
jelenlétét rögzítettük a megjegyzés rovatban, a gyakoriság megadásával. A ritka-szórványos 
előfordulásnál egyedszáma 1-10 között változott m2-ként, míg a gyakori-tömeges megjelenésnél 
átlagosan 15-35 egyedet számoltunk. 

5. ábra: A homoki fátyolvirág felmérési pontjai 2019-ben 

4. ábra: Homoki fátyolvirág virágzata 
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ADONIS VERNALIS – TAVASZI HÉRICS  

A tavaszi hérics a boglárkafélék 
(Ranunculaceae) közé tartozó, 
virágzáskor alacsonyabb, később 15-30 
cm magasra növő évelő növényfajunk. 
Szára sűrűn leveles, a levelek kétszer-
háromszor szárnyasan összetettek, 
sallangosak. Sárga virágai 3-7 cm 
átmérőjűek, a sziromlevelek száma 10-
30 (6. ábra). Csészelevelei szőrösek, 
zöldesek vagy ibolyásak. Aszmag 
termései 1,5-2 cm átmérőjű, éréskor 
széteső terméscsoportot alkotnak. 
Gyöktörzse feketésbarna, rövid, ferdén 
álló. Március közepétől május végéig 
virágzik. Védett, természetvédelmi 
értéke 5 000 Ft. 

Mészkedvelő, száraz, napsütötte pusztafüves lejtők, sziklagyepek, homoki- és löszgyepek, 
karsztbokorerdők, ligetes tölgyesek, irtásrétek védett növénye.  

A kisalföldi homokpusztán általánosan elterjedt, de tömegesen csak a jó állapotú gyepfoltokban 
fordul elő (7. ábra). A tavaszi hérics könnyű fajfelismerhetősége miatt szinte az egész vegetációs 
időszakban felmérhető, adatainak rögzítése áprilistól augusztus végéig zajlott. A faj egyedszámának a 
megállapításánál a legtöbb esetben becsültünk, azonban több esetben pontos egyedszámot is meg 
tudtunk adni. A 2019-es felmérés során 38 500 egyed előfordulási adatát rögzítettük. 

7. ábra: A tavaszi hérics 2019-ben felvett előfordulási adatai (újabb előfordulási adatok még várhatók) 

6. ábra: Héricsmező 
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STIPA PENNATA – PUSZTAI ÁRVALÁNYHAJ  

Évelő fűféle (Poaceae). Magas 
termetű (50-70 cm), bojtos gyökérzetű 
növény. Vékony tőlevelei erőteljes 
csomókban állnak. Levelei eleinte 
kisimultak, a virágzás végére 
összegöngyölődnek, 0,6 – 1,5 mm 
átmérőjűek, kopaszak, fényesek. A 
szárlevelek hüvelyei simák. A 
levélnyelecske a szélén kopasz. Az 
áltermés 14-20 mm, szálkája 20-35 cm. 
Késő tavasszal, májustól június 
közepéig virágzik. A talaj 
mésztartalmára közömbös, mészkő- és 
dolomitszikagyepekben, szikla- és 
pusztafüves lejtőkön, erdőspuszta-
réteken, homokpusztagyepeken, 
löszpusztaréteken, irtásréteken él (8. ábra). Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A kisalföldi meszes homokpusztagyepek gyakori, társulásalkotó faja. A projekt területén a jó 
állapotú gyepekben gyakori, a degradál gyepekben szálanként, vagy kis csoportokban fordul csak elő. 
A térkép nem ad teljes információt a faj elterjedéséről, gyakorisága és tömegessége miatt nem 
mindenhol került rögzítésre (9. ábra). 

9. ábra: Az árvalányhaj rögzített előfordulási pontjai (nem teljes) (2019) 

8. ábra: Árvalányhaj zárványgyepben 
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CENTAUREA SADLERIANA – BUDAI IMOLA 

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé 
tartozó 60-100 cm magas, elágazó szárú, 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, 
utóbbi a faj határozóbélyege (10. ábra). A virágok 
lilásvörösek. Termése bóbitás kaszat. Májustól 
októberig virágzik. Hazánkban sztyeppréteken, 
sziklagyepekben, löszpuszta réteken és homoki 
réteken fordul elő. Védett, természetvédelmi 
értéke 5 000 Ft. 

Minden homoki gyepben megtalálható, számos átmenettel a vastövű imola (C. scabiosa) felé. A 
projektterületen a jó állapotú gyepekben gyakorinak mondható, de sehol sem tömeges megjelenésű 
(11. ábra). Felmérése a könnyebb határozás érdekében a fészekpikkelyei észlelhetőségének idején, 
júniustól augusztusig tartott. A faj egyedszámának meghatározása többnyire a pontos egyedszám 
megadásával zajlott, kisebb számban becsléssel. Egyedszáma a 2019-es adatok összegzését követően 
10 600 példány. 

11. ábra: A budai imola elterjedési térképe (2019. évi adatok) 

  

10. ábra: A budai imola jellegzetes fészekpikkelyei 
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DIANTHUS SEROTINUS – KÉSEI SZEGFŰ  

A szegfűfélékhez (Caryophyllaceae) tartozó 
30-50 cm magas, bokros évelő. Vaskos 
gyöktörzséből 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 (12. ábra). 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 homokpusztagyepek, homoki rétek 
növénye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A területen minden jó természetességű nyílt- vagy zárt homoki gyepben előfordul, a cserjés 
részeken hiányzik. Csoportosan, de szálanként is előfordul (13. ábra). Felmérése a virágzás idején 
júliustól augusztusig zajlott pontos- és becsült egyedszám megadásával. Egyedszáma a 
projektterületen 7600 példányra tehető. 

13. ábra: A fellelt kései szegfű állományok (2019) 

  

12. ábra: Kései szegfű 
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HELICHRYSUM ARENARIUM – HOMOKI SZALMAGYOPÁR  

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé 
tartozó, 15-30 cm magas, egészében 
szürkésfehér gyapjas, molyhos növény. A meddő 
tőrózsa levelei visszás tojásdad-lándzsásak, vagy 
lapát alakúak, 1-5 cm hosszúak. A szárlevelek 
szálkásak, kisebbek. A virágzat sátorozó, a 
fészkek gömbösek vagy tojásdadok, 3- 5 mm 
szélesek (14. ábra). A fészekpikkelyek kénsárgák, 
később sötétedők. A virágok közepe gyakran 
narancssárga. Júliustól szeptember végéig 
virágzik. Síksági-kollin faj, megtalálható az összes 
homoki növénytársulásban, de megél legelőkön, 
pusztafüves lejtőkön, erdei fenyvesekben és 
dolomitsziklagyepekben is. Védett, 
természetvédelmi értéke 5 000 Ft.  

A projektterületen a jó állapotú gyepekben fordul elő kisebb-nagyobb csoportokban (15. ábra). 
Sehol sem tömeges, néhol szálanként, néhol néhány m2 területen fordul elő. A faj felmérése július 
elejétől augusztus végéig zajlott a pontos egyedszám megadásával. Az adatokat összegezve a 
szalmagyopár állománya 950 példány a felmért területeken. 

15. ábra: Homoki szalmagyopár előfordulások a projektterületen (2019) 

  

14. ábra: Homoki szalmagyopár 
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ALLIUM SPHAEROCEPHALON - BUNKÓS HAGYMA  

A hagymafélék (Alliaceae) közé tartozó 20-60 
cm magasságot is elérő fajunk. 

 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 (16. ábra). Júniustól július 
végéig virágzik. Sziklagyepek, pusztafüves lejtők, 
erdőspuszták, homoki és löszgyepek növénye. 
Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A Győr környéki homokpusztagyepek szinte 
mindegyikében előfordul. A projektterületen a jó 
természetességű gyepfoltokon gyakori, de nem 
tömeges, néhol csak szálanként van jelen (17. ábra). Felmérése a virágzás idején június elejétől 
augusztus elejéig zajlott a pontos egyedszám megadásával. Egyedszáma 800 példányra tehető. 

 

17. ábra: A fellelt bunkós hagyma állományok (2019) 

  

16. ábra: Virágzó bunkós hagyma 
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LINUM TENUIFOLIUM – ÁRLEVELŰ LEN  

Az árlevelű len a lenfélék (Linaceae) közé 
tartozó évelő, kistermetű, karcsú, kopasz 
növény. A levelek rendszerint szálasak, szórt 
állásúak. Virágzata sátorozó, a virágok ötágúak, a 
csészecimpák széle mirigyes, csúcsa árhegyű, a 
szirmok fehéres vagy halvány rózsaszínű (18. 
ábra), a bibe gömbös. Termése tok, mely 
tízrekeszű, rekeszenként egy-egy maggal. 
Májustól októberig folyamatosan virágzik. 
Mészkedvelő, mészkő- és dolomitsziklagyepek, 
pusztafüves lejtők, löszgyepek, 
karsztbokorerdők, cserjések növénye. Védett, 
természetvédelmi értéke 5 000 Ft.  

A területen szórványosan, de helyenként 
nagyobb számban előforduló faj (19. ábra). A szálankénti vagy kisebb csoportos előfordulás jellemző. 
Állományainak mennyiségi felmérését az elnyújtott virágzás és a rossz észlelhetőség korlátozza. 
Felmérése a területen májustól szeptemberig folyamatosan zajlott a pontos egyedszám megadásával. 
Egyedszáma közel 900 példány az adatok összegzését követően, ami a korábban említett elnyújtott 
virágzás, és nehéz észlelhetőség miatt a valóságban jelentősen több lehet. 

19. ábra: Árlevelű len adatok (2019) 

  

18. ábra: Árlevelű len 
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IRIS ARENARIA – HOMOKI NŐSZIROM  

A nősziromfélék (Iridaceae) családjába tartozó homoki 
nőszirom alacsony termetű, 10-20 cm magas növény. 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 (20. ábra). Április végén, május elején 
virágzik. Nyílt homoki és löszsztyeppeken él. Védett, 
természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

A megyében kizárólag a Győr környéki meszes 
homokpusztákon fordul elő. Állományát elsősorban a természetes 
szukcesszió és a kezelés hiányában felhalmozódott vastag fűavar 
veszélyezteti. 

A terület jó állapotú homokpusztagyep foltjaiban fordul elő (21. ábra). Felmérése áprilisban a 
virágzás idején történt a polikormonok hajtásszámainak pontos megadásával, valamint becslésével. A 
felmért hajtásszám 4350. 

21. ábra: Homoki nőszirom lelőhelyei (2019)  

  

20. ábra: Homoki nőszirom 
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IRIS PUMILA – APRÓ NŐSZIROM  

A nősziromfélék (Iridaceae) családjába 
tartozó legkisebb termetű nősziromfajunk, 
amely mindössze 5-12 cm magas. Lapos, 1-2 cm 
széles levelei középtájon kissé kiszélesedőek. 
Magányos, halványsárga vagy ibolyáslila virága 
alacsony száron ül (22. ábra). Korán, általában 
áprilisban virágzik. Hazánkban 
karsztbokorerdők, szikla- és löszgyepek, erdő- és 
löszpusztarétek, szikes és homoki legelők 
növénye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 
Ft. 

A kisalföldi meszes homokpuszta ritka 
növénye, a projektterületen csupán néhány 
helyen fordul elő kis állománya (23. ábra). 

Felmérése a virágzás idején, áprilisban történt a polikormon hajtásszámainak pontos megadásával. 
A felmért hajtásszám 32, mindössze 4 m2-en. 

23. ábra: Apró nőszirom előfordulási pontok (2019) 

  

22. ábra: Virágzó apró nőszirom polikormonok 
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ASTRAGALUS EXSCAPUS – SZÁRTALAN CSÜDFŰ  

A pillangósvirágúak (Fabaceae) 
családjába tartozó, 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 (24. ábra). 
Mészkedvelő faj, homoki rétek, legelők, 
löszpusztagyepek, ritkán 
mészkőszteyepprétek növénye. Májustól 
június végéig virágzik. Védett, 
természetvédelmi értéke 50 000 Ft. 

A kisalföldi homokpuszta ritka növénye (25. ábra). A projektterület két pontjában sikerült kimutatni. 
Az egyik lelőhelyen 1m2-en 3 példányát, másikon 4m2-en 15 példányát találtuk. 

25. ábra: Szártalan csüdfű lelőhelyek (2019) 

  

24. ábra: Virágzó szártalan csüdfű 
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ANACAMPTIS MORIO – AGÁR SISAKOSKOSBOR  

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. 
Murvalevelei vöröses vagy bíboros színűek. A virágzata laza, 5-14 
virág alkotja, színűk fehértől a sötétbíborig változhat (26. ábra). A 
lepellevelek sisakszerűen összeborulnak, zöldesen vagy ibolyásan 
erezettek. A mézajkak enyhén háromkaréjúak, középső részükön 
halványabb színű mintázat található. Április közepétől május 
végéig virágzik. Élőhelyét tekintve nem válogatós, hazánkban 
kaszálókon, pusztafüves lejtőkön, hegyi-, homoki-, láp- és 
ritkábban mocsárréteken, szikes- és homokpusztákon, legelőkön, 
cseres-tölgyesekben, gesztenyésekben él. Védett, 
természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

A Győr környéki területeken elsősorban száraz gyepekben, 
illetve pionír élőhelyeken találkozhatunk vele. Ezeken az 
élőhelyeken egykor kifejezetten gyakori volt.  

A terület jó állapotú homokpusztagyep foltjaiban viszonylag gyakori (27. ábra). Felmérése a virágzás 
idején áprilisban zajlott, a pontos egyedszám megadásával, kis részben becsléssel. A 2019-es adatokat 
összegezve egyedszáma 480 példányra tehető. 

27. ábra: Az agárkosbor lelőhelyei (2019) 

  

26. ábra: Agárkosbor 
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ORCHIS MILITARIS – VITÉZKOSBOR 

A termőhelyétől függően 20 – 50 cm magas kosborfajunk 
(Orchidaceae). Tőlevelei (3-6) változatosok, tojásdad vagy széles 
lándzsás alakúak, 8-14 cm hosszúak és 2-5 cm szélesek. Virágzatát 
10-40 virág alkotja. A virágok mérete 2 cm körüli. Lepellevelei 
halvány rózsaszínűek, és sisakszerűen összeborulnak (28. ábra). 
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, gesztenyésekben, ligeterdőkben, száraz és üde 
tölgyesekben, karsztbokor erdőkben, láperdőkben él, de 
megtelepedhet bolygatott termőhelyeken is. Védett, 
természetvédelmi értéke 10 000 Ft.  

Győr környékén több helyen is előfordul, elsősorban kissé 
nedvesebb területeken.  

A projektterületen szintén nedvesebb termőhelyen, két helyen található nagyobb egyedszámú 
populációja, egyébként elszórtan néhány töves állományai kerültek elő (29. ábra). Felmérése virágzás 
idején április végétől június elejéig zajlott a pontos egyedszám megadásával, kis részben becsléssel. 
Egyedszáma 240 példányra tehető. 

29. ábra: Vitézkosbor előfordulási adatai (2019) 

  

28. ábra: Vitézkosbor 
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NEOTTIA OVATA – TOJÁSDAD BÉKAKONTY 

A kosborfélékhez (Orchideaceae) tartozó 20-70 cm magas 
virágzó hajtásokat fejlesztő szerény külsejű 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 (30. ábra), a lepelleveleken olykor 
vörösbarnás szegéllyel. A lepellevelek 4–5 mm hosszúak és kb. 2 
mm szélesek. A mézajak mélyen kéthasábú, 7–15 mm hosszú, kb. 
két és félszer hosszabb a lepelleveleknél. Egyöntetű zöldes 
színezete miatt sokszor nehezen felfedezhető, de könnyen 
meghatározható. Két jellegzetes, később vízszintesen álló 
levelével már bimbós állapotban is könnyen felismerhető. Május 
végén, június elején virágzik. Élőhelye változatos, általában 
félárnyékos helyen fordul elő. Védett, természetvédelmi értéke 
10 000 Ft. 

Felmérése április végétől június elejéig zajlott. A 
projektterületen három előfordulása ismert, egyelőre kis egyedszámban (29) rögzítettük az 
előfordulási helyein (31. ábra). 

 

 

 

 

  

30. ábra: Békakonty 

31. ábra: A fellelt békakonty előfordulások (2019) 
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CEPHALANTHERA DAMASONIUM – FEHÉR MADÁRSISAK  

A kosborfélék (Orchidaceae) családjába tartozó évelő 
növény. 15-60 cm magas, tojásdad vagy tojásdad-lándzsás 
levelű faj. 2-5 hüvelyes lomblevele van, melyeknek hossza 4-
10 cm, szélességük 2-3,5 cm. A felső virágok murvalevelei kb. 
akkorák, mint a magház, az alsók gyakran túlérnek a virágon. 
A virágok fehérek vagy sárgásfehérek (32. ábra). A 
lepellevelek 15-20 mm hosszúak, 4-8 mm szélesek, 
sisakszerűen borulnak rá a sarkantyú nélküli, 10-14 mm 
hosszú mézajkakra, melyek vége lekerekített, narancssárga 
színű. Tölgyesekben, bükkösökben, ritkán homoki 
nyárasokban fordul elő. Védett, természetvédelmi értéke 
10 000 Ft. 

A projektterületen az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
melletti akácos területről került elő néhány példánya 2019. 
június 3.-án (33. ábra). 

  

33. ábra: Fehér madársisak előkerülési helyek (2019) 

32. ábra: Fehér madársisak 
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OPHRYS APIFERA – MÉHBANGÓ  

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó dekoratív 
bangófajunk. Vékony szárú, 20-40 cm magas, 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, zöldes rózsaszín 
lepellevél jóval kisebb a külsőknél. Az erős, 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 
(34. ábra). Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 
250 000 Ft.  

Pusztafüves lejtők, láprétek, felhagyott homokbányák 
növénye.  

A korábban kutatott, ismert helyekről a faj nem került elő, 
de az alapállapot felmérése során újabb lelőhelyet sikerült 
felfedezni. Endrődyné Király Nikolett a térképen (35. ábra) 
jelzett pontban 3 példányát találta meg a növénynek 2019. 
június 20.-án.  

 

  

34. ábra: Méhbangó 

35. ábra: A 2019-ben felfedezett, jelenleg egyetlen lelőhely 
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INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK : 

ROBINIA PSEUDOACACIA – FEHÉR AKÁC  

A fehér akác a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozó észak-amerikai adventív faj. 
Hazánkba 1710-1720 között hozták be, akác erdőtelepítésre először 1750-ben került sor Komárom 
mellett (290 ha). Napjainkban a 
fehér akác Magyarország 
legnagyobb területet elfoglaló 
fafaja, több mint 100 termőhely 
típuson termeszthető, ami jól 
mutatja, hogy milyen tág határok 
között képes megtalálni 
életfeltételeit (Bartha et al, 2006). 

Állományban és jó termőhelyen 
magassága 30-35 m. 
Szabadállásban törzse zömök, 
lombkoronája szabálytalan vagy 
boltozatos, alacsony magasságban 
is erős ágakra bomlik. Zárt állásban 
törzse nyúlánk, hengeres, 
lombkoronája fordított kúp alakú, 
jól feltisztuló. 

Gyökérzete fiatalkorban mélybe hatoló szívógyökérzet, később gazdagon elágazó oldalgyökereket 
hoz létre. Levelei páratlanul szárnyaltak, 9-19 átellenesen álló levélkéből összetettek. Az akác 
lombozata laza, a levélkék levélgerincen elfoglalt helyzetüket a megvilágítás mértéke szerint 
változtatni tudják. Pillangós virágai levélhónalji fürtökben nyílnak. A virágzat előbb felfelé állnak, majd 
csüngenek. A párta fehér, a vitorla kerek, csúcsa kicsípett, széle gyakran hátrahajlik, torka zöldessárga. 
Hüvely termései felnyílók, laposak, 4-8 magot tartalmaznak, melyek vese alakúak, keményhéjúak. 

Az akác nitrogéndúsító hatása súlyos problémákat okoz, a talaj nitrogénnel való feldúsulása a 
jellegzetes a nitrofil növényzet kialakulásához vezet. Allelopatikus hatása ismert, anyagcseretermékei 
más növények növekedését, fejlődését károsan befolyásolják. Az akác sarjadzóképessége, sarjaival 
kolóniát képző vegetatív szaporodása, valamint a talajban tömegesen és hosszan akkumulálódó magjai 
a faj kiváló területmegtartását biztosítja (BARTHA et al, 2006).  

A projektterületen a homokfásítás eredményeként van jelen. Állományának egy része a termőhelyi 
adottságok miatt szárad. Zárt állományai alatt csak nitrogéntűrő fajok jelennek meg, ezeket 
szegélyezve gyakoriak a nagy kiterjedésű magas aranyvesszős foltok. Felmérésére két módszert 
választottunk. Az elszórt kisebb csoportban megjelenő egyedeket jelenléttel rögzítettük (36. ábra), míg 
a jelentősebb kiterjedésű állományokat légi fotón határoltuk le. Kiterjedése a területen körülbelül 60 
ha-ra tehető. A legjelentősebb kiterjedésű fás szárú inváziós faj a projektterületen (37. ábra). 

 

36. ábra: A fehér akác terjeszkedése egy gyepterületen 
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AILANTHUS ALTISSIMA – BÁLVÁNYFA  

A bálványfa a bálványfafélék (Simaroubaceae) családjába tartozó, Ázsiából származó faj, mely, 
Európába az 1700-as évek közepe táján került, és erős ellenálló képessége miatt egyre gyakrabban 
ültették díszfaként (UDVARDY 2004). Első magyarországi említése BARTOSSÁGH JÓZSEF (1841) nevéhez 
kötődik, aki villányi birtokán telepítette. 1951-ben már az Alföldön meghonosodottnak írják le. E faj 
jelenlétéből –a fehér akáccal szemben- nem realizálódik anyagi haszon, hiszen fája nem jól 
hasznosítható, általában értéktelennek minősítik (DEMETER et al. 2015). 

A bálványfa magassága elérheti a 27 m-t. Középszürke héjkérgét hosszanti irányban rövid 
repedések tarkítják. Fája könnyű és puha. Egyéves vesszői vastagok, törékenyek (38. ábra), a 
keresztmetszet nagy részét kitevő 
szivacsos bélszövet világosbarna. 
Friss hajtásai zöldesek vagy 
vöröslők, egy év alatt akár 3 m-t is 
növekedhetnek az első keményebb 
fagyokig. Leveleik hossza elérheti az 
1 m-t; páratlanul, vagy ritkábban 
párosan szárnyasan összetettek, 
fejlettségüktől függően 13 – 41 
levélkéből állnak. A levélkék 
hosszúkás tojásdadok, 
kihegyezettek, ép szélűek, a jól 
fejlettek, alul karéjosodok, válluk 
szélén olykor mirigyszerű duzzanat 
jelenik meg. A levélkék mindkét 
oldalát mikroszkopikus 

37. ábra: Akác előfordulások a területen 

38. ábra: Fiatal bálványfa 
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mirigyszőrök borítják, amelyek kellemetlen, szagú illóolajat termelnek. Ennek fontos szerepe van a 
kártevőkkel szembeni ellenállóságban.  

A bálványfaállományokban szembetűnően lassú a szukcesszió, és hosszú idő elteltével is látszólag 
szegény vegetáció marad alattuk. HEISY (1990) vizsgálatai alapján a bálványfa egy (vagy több) olyan 
agyagot tartalmaz, amely potenciálisan gátolja a csírázást és a csíranövények növekedését. A 
bálványfával fertőzött területek növényzete a fertőzést megelőző állapothoz képest folyamatosan 
degradálódik, kezdetben a gyökérből kioldódó allelopátiás vegyületek, majd a fokozódó 
beárnyékolódás hatására az eredeti növényzet értékesebb fajai fokozatosan kiszorulnak. A nagy 
mennyiségű lehulló lombtömeg és az avar bomlása a talajban nitrogénfeldúsulást indít el, amit az 
árnyékkedvelő nitrofil zavarástűrő fajok megjelenése jelez. 

Sikerességének számos oka van. Magja hosszú ideig megtartja csíraképességét. Gyökereinek nagy 
része kevéssel a talajfelszín alatt tenyér-, majd legyezőszerűen elágazik, leggyakrabban egy 
meghatározott irányban terjeszkedik, néhány közülük megvastagszik és raktározó szerepet tölt be, 
amely a visszavágott vagy visszafagyott részek regenerációjakor fontos. Ha föld feletti részei 
károsodnak, gyökerein a talajfelszín közelében járulékos rügyek fejlődnek; az ilyen egyedek idővel sűrű 
sarjteleppé alakulnak. A bálványfának hazánkban kórokozója és kártevője nem ismert. Száraz 
homoktalajon, viszonylag zárt állományban a bálványfa magas törzset nevel. Homoktalajon a 
sarjtelepek idővel zárt, félgömb alakú állománnyá alakulnak, belsejükben az 1–2 m2 -es sarjmentes 
foltokat leszámítva áthatolhatatlan sűrűség alakul ki. Legjobban a nagy diverzitású, középhegységi 
száraz gyepeket, bokorerdőket, nyílt homoki gyepeket veszélyezteti (GENCSI ÉS VANCSURA 2002; UDVARDY 
2004, ÓNODI 2016). 

A projektterületen elszórtan megtalálható, néhol kisebb csoportokban, néhol zárt állományokban. 
A felmérés során jelenlétét rögzítettük (39. ábra). Jelenleg nem jelentős kiterjedésben, de mindenhol 
megfigyelhető az idősebb egyedek körül a nagyszámú fiatal újulat.  

  

39. ábra: Észlelt bálványfa egyedek és foltok (középponti koordinátái) 
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ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA – KESKENYLEVELŰ EZÜSTFA   

Az ezüstfa az ezüstfafélék (Elaeagnaceae) családjába tartozó özönfaj. Elterjedési területe a Földközi-
tenger keleti medencéjénél indul, s Kis-Ázsián át Nyugat- és Közép-Ázsiát foglalja magába. Nyugat-
Ázsiában és Európában évszázadok óta termesztik kultúrában, gyakran elvadult és meghonosodott. 
Magyarországon elsősorban a szikesek és a különböző romtalajok, roncsterületek fásítására 
használták, kiterjedten alkalmazták mezővédő erdősávokban is. Elsősorban sík vidékeinken találjuk. 

Változatos megjelenésű, 8−10 m magasságra megnövő fa, de gyakran csak cserjetermetű marad. 
Törzse többnyire térgörbe, megdőlt, alacsonyan elágazó, vastag oldalágakra bomló. Gyökérzete 
plasztikus. Kezdettől fogva mélyre 
hatoló karógyökeret fejleszt, 
melynek első rendű oldalgyökerei 
vízszintesek, messze terjednek. 

Kérge idősebb korban sötét- vagy 
szürkésbarna, felrepedező és 
hosszanti foszlányokban leváló. A 
gallyak kopaszak, fényesek, zöldes- 
majd vörösesbarnák, a vessző 
fénylő, ezüstösen szőrözött (40. 
ábra). A hosszúhajtásokon 1−5 cm 
hosszú, egyszerű, hajtáseredetű 
tövisek találhatók. Levelei 
lándzsásak vagy szálas lándzsásak, 
3−8 cm hosszúak, ék vállúak, ép 
szélűek, tompa csúcsúak. A 
levéllemezt pikkelyszőrök borítják, 
kifejlődve felül zöldek, fényesek, fonákuk ezüstfehér. Virágai levélhónaljiak, illatosak, 1−3-asával 
nyílnak, 4 tagúak, pártájuk hiányzik. Poligám, a porzós virágok csészecsöve tölcséres, a kétivarúaké a 
magház fölött befűződik. A virágtakaró kívül ezüstfehér, belül sárga. Csonthéjas termése 10−16 mm 
hosszú, tojásdad vagy elliptikus, ezüstszürke, pikkelyszőrökkel sűrűn fedett, csúcsán 
csészemaradványok láthatók. Érés után színe sárgás- vagy vörösesbarna, kopaszodó. 

Kisebb emlősök, madarak és halak bizonyítottan terjesztik a magot, de a termések és a csontár víz 
által, a víz színén úszva, ill. a folyóhordalékban eltemetve is terjedhetnek. A faj vegetatív terjeszkedése 
gyenge, csak tősarjakat hoz, sérülése esetén a gyökérnyakból és a távolabbi gyökerekből feltörő 
sarjhajtásokkal regenerálódik, betemetett ágai meggyökeresednek.  

Erősen fényigényes, árnyéktűrése mérsékelt. Szárazságtűrő, xeromorf felépítését mutatja 
hajtásrendszeréhez képest nagy tömegű gyökérzete, erős ozmotikus szívóereje és pikkelyszőrökkel 
fedett levelei. Mérsékelten melegigényes, de rendkívül tág hőmérsékleti szélsőségeket is elvisel. 
Baziklin, sótűrő, a talaj tápanyagtartalmával és szerkezetével szemben meglehetősen igénytelen, 
homoktól az agyagtalajokig sokféle talajtípuson megél. A levegő és a talaj szennyezettségét is jól 
tolerálja. 

Hazánkban a keskenylevelű ezüstfa elsősorban nedvesebb réteken, folyók, csatornák mentén, 
illetve szikes területeken jelenik meg, különösen ott, ahol a közelben telepített állományai találhatók. 
Fátlan élőhelyeken történő megjelenése miatt lokálisan háttérbe szorulhatnak a fényigényes fajok, 
nitrogénkötő sugárgombája miatt nitrofil gyomnövények megtelepedését segítheti elő. Az élőhely 
gyökeres megváltozása a keskenylevelű ezüstfa terjedése miatt számos ritka és védett növényfaj 
visszaszorulását is okozhatja. Terjedését a magoncok kihúzásával, az idősebb fák kivágásával, illetve 
vegyszeres úton is próbálják korlátozni.  

40. ábra: Ezüstfaliget 
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Felmérése során jelenlétét rögzítettük. A projektterületen főként az utak mentén szálanként, kisebb 
csoportokban megtalálható (41. ábra). Az inváziós növényfajok irtása során egyedei kivágásra 
kerülnek, a fiatal sarjak és hajtások a későbbiekben legeltetéssel és a legelő állatok taposásával 
visszaszoríthatók. 

SOLIDAGO GIGANTEA – MAGAS ARANYVESSZŐ  

A magas aranyvessző az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó észak-amerikai eredetű faj. 
A Solidago fajok magyarországi terjedéséről először Moesz Gusztáv számolt be 1909-ben. A magas 
aranyvessző első herbáriumi adata sajnos pontos helymegjelölés nélkül, valószínűleg a Duna 
valamelyik szigetéről (feltehetően a Duna-kanyarból), 1848-ból származik. Terjedése valószínűleg nem 
egy pontról indult, hanem közel egy időben több helyen is kivadulhatott. Az egész országban előfordul, 
de főleg a csapadékosabb dunántúli területeken gyakori. Víz- és tápanyag-ellátottság szempontjából 
tágtűrésű faj.  

A faj magaskórós évelő növény. Száruk a virágzatrendszerig nem elágazó, kopasz. A szárlevelek szórt 
állásúak, háromerűek, lándzsás vagy hosszúkás-lándzsás alakúak, felső harmadukban fűrészesek, alul 
ép szélűek. A végálló virágzatrendszer fő- és oldalvirágzatokból áll. A sárga színű fészekvirágzatok mind 
a fő-, mind az oldalvirágzatokban bugavirágzatba tömörülnek. A magas aranyvessző 
fészekvirágzatában a nyelves virágok pártája túlnyúlik a csöveseken. Termése repítőszőrös kaszat.  

A kaszattal történő ivaros szaporodás csak az új élőhely meghódításakor jelentős. A nagy számban 
képződő kaszatok laboratóriumi körülmények között jól csíráznak ugyan, a természetben a csírázás 
mégis viszonylag ritka. Ennek egyik oka, hogy a kaszatok egy részét kórokozók elpusztítják, a másik, 

41. ábra: Ezüstfa előfordulási adatok (2019) 
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hogy csak fényben csíráznak, vagyis 
a csírázáshoz szabad talajfelszínre 
van szükség, a növényzet és az 
avarborítás tehát egyaránt gátolja a 
csírázást. A kaszatból fejlődő 
egyedek legkorábban a második 
évben virágoznak, de általában csak 
később kerül erre sor.  

Tarackjaik a talajban 10–20 cm 
mélyen helyezkednek el, két év 
alatt behálózzák a talajt, 3–4 év 
alatt általában diszperz eloszlású 
sarjtelepeket alakítanak ki. A 
sarjtelepek záródását követően 
monodomináns állományok 
alakulnak ki (42. ábra). A zárt 
állományok kialakulása együtt jár az eredeti növénytakaró pusztulásával. 

A projektterület leggyakoribb lágyszárú inváziós faja (43. ábra). Felmérése jó észlelhetősége miatt 
áprilistól augusztus végéig zajlott. Állományait jelenléttel és kiterjedéssel rögzítettük. Gyakran nagy 
kiterjedésű, helyenként több száz m2-es monodomináns állományokat alkot. Kiterjedése a 2019-es 
felmérés adatait összegezve legalább 55 000 m2-re tehető. 

 

 

42. ábra: Virágzás előtt álló aranyvessző állomány 

43. ábra: Az aranyvesszős foltok (középponti koordináták megjelölésével) 
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ASCLEPIAS SYRIACA – SELYEMKÓRÓ  

A selyemkóró a selyemkórófélék (Asclepiadaceae) 
családjába tartozó faj. Őshazája Észak-Amerika keleti 
síkságaira tehető, amely magába foglalja mind a 
nedves, mind a száraz (hideg és meleg) mérsékelt övi 
erdők zónáját. A selyemkóró első magyarországi 
előfordulásaként értelmezhető adata Pococke angol 
utazótól származik, aki 1736–37-es utazása során a 
Dunántúlról említi. Korábban a hazai megjelenésének 
idejét jóval későbbre, 1855-re tették. Utóbbi évszám a 
meghonosodás kezdeteként értékelhető. A faj 
magyarországi elterjedését nagyban elősegítette, hogy 
sokoldalú hasznosíthatóságot tulajdonítottak neki. 
Miután a növény nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, szántóföldi művelésével felhagytak, de a 
termesztésből visszamaradt, majd elvadult állományai 
inváziós centrumokként működtek. Különösen a 
kevéssé kötött homoktalajokon terjedt el a faj 
rendkívül gyorsan.  

A selyemkóró 80-150 cm magas, erőteljes 
növekedésű, dohányra emlékeztető évelő növény. 
Vastag gyökerei a talaj felszíne alatt általában 10-40 cm 
mélyen haladnak, de olykor 1-1,2 (-3,8!) méter mélyre 
is lehatolhatnak. A gyökerek rizómaszerűek, de nem hajtáseredetűek. A hajtások levelei átellenesek, 
rövid nyelűek, széles lándzsásak, 15-25 cm hosszúak, 5 – 9 cm szélesek, épszélűek, tagolatlanok, 
vaskosak, erős erűek, fonákjukon fehéren molyhosak. A virágok levélhónalji vagy/és végálló, 5 – 10 cm 
hosszú nyelű bogernyőben állnak, hímnősek, öttagúak, színük fehérestől a rózsaszínűn át a vörösig 
változik. A magvak csírázása április közepétől május közepéig tart, mikor a hőmérséklet 15 Co felé 
emelkedik. További feltétel, hogy a magvak a talaj 0,5 – 1 (-5) cm-es mélységébe kerüljenek, 
közvetlenül a felszínen nem csíráznak. A selyemkóró a csírázás után rendkívül gyorsan, mintegy három 
hét után évelővé válik, azaz képessé arra, hogy a hajtást a gyökérrendszeréből újrafejlessze azáltal, 
hogy a főgyökér felső harmadából új rügyek képződnek. Ezek a rügyek csak az éves növekedési szakasz 
vége felé hajtanak ki. A termések augusztus végén, szeptemberben érnek be. 

A selyemkóró a természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő inváziós fajok között 
kiemelkedő szerepű, nemcsak a hazai inváziós listán, de az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos 
inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékén is szerepel.  

A projektterületen nem jellemző a jelenléte, ahol előfordul, ott is kis csoportokban, többnyire 

bolygatott területeken. Zárt gyepekben nem jellemző. Felmérését jelenléttel, pontos egyedszámmal, 

becsült egyedszámmal, és kiterjedéssel rögzítettük. Könnyű észlelhetősége miatt felvételezése 

áprilistól augusztusig zajlott. Az adatokat összegezve kb. 1000 m2-en 2500 egyedét rögzítettük. 

 

  

44. ábra: Fiatal selyemkóró 
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EGYÉB JELENTŐS ÖZÖNFAJOK 

CELTIS OCCIDENTALIS – NYUGATI OSTORFA 

A nyugati ostorfa a szilfafélék (Ulmaceae) családjába tartozó Észak-Amerikában honos faj. 
Magyarországi megjelenésének első időpontját nem ismerjük, becslések szerint a XIX. század első 
felére tehetjük. Természetes elterjedési területén belül elsősorban a sík vidékek fája, ahol folyóvölgyek 
mély termőrétegű hordaléktalajain más keménylombos fajokkal társul.  

25 méternél rendszerint nem 
magasabb fa. Törzse zárt állásban 
egyenes, szabad állásban nagy, 
vastag, rendezetlen ágakra bomlik, 
alsó ágai, gallyai csüngenek. 
Gyökérzete gazdagon elágazó, 
mélyre hatoló. Kérge fiatalon sima, 
szürke, később szürkésbarna, 
rücskös dudorokkal és bordákkal 
tarkított. Vesszeje vékony, barna 
vagy vörösesbarna, paraszemölcsei 
4feltűnők, fehéresek. Levelei 
tojásdadok, 5–10 cm hosszúak, 2,5–
5 cm szélesek. A levélváll 
lekerekített, gyengén 
részaránytalan, a levél a 
legszélesebb része fölött szálkásan 46. ábra: Nyugati ostorfa termése (Fotó:Schmidt Dávid) 

45. ábra: Selyemkóró észlelések (2019) 
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fűrészes, fogai előrehajlók, csúcsa kihegyezett. A levél színe fénylő zöld, kopasz, fonáka halvány- vagy 
sárgászöld, az erek mentén gyéren szőrös. Virágai poligámok, egy- vagy kétivarúak, levélhónaljiak. A 
porzós virágok csomókban a fiatal hajtás alsó részén, a hímnősek magánosan a felső részén találhatók. 
Csonthéjas termése van, melyeknek a kocsánya 8–15 mm. A termés 6–10 mm átmérőjű, narancssárga, 
éretten piszkosbarna (46. ábra). A termésfal vékony, a csontár gömbölyded, végei kicsúcsosodók, 
sárgásfehér színű, felülete rücskös. 

Fiatalon gyors növésű, de tápanyagszegény talajon lassan nő, és az egyedek gyakran törpék 
maradnak. Mélyen gyökerezik, gyökere 3–6 méteres mélységbe is lehatolhat. Általában gazdagon hoz 
termést. A terméseket madarak és kisemlősök terjesztik, de akár vízzel is terjedhetnek. A fiatal fák 
esetén tuskósarjak is képződnek, idősebb fáknál ez a folyamat ritkábban figyelhető meg. Felújulási 
képessége jó, kitűnő a visszaszerző képessége, eltűri a gyökércsonkítást, kéregsebzést, koronaalakítást. 
A faj kompetitív képességét erős allelopátiás hatása is növeli. 

Mérsékelten árnytűrő, az árnyalást fiatal korban jól tűri, idősebb korban fényigényessé válik. 
Xeromezofil – mezohigrofil, a szárazabb időszakokat és a periodikus elöntést is elviseli. Kiegyenlített 
hőigényű, de jelentős hőingást is elvisel. Legjobb növekedést tápanyagban gazdag, nedves talajon éri 
el, de a talaj szerkezetét tekintve sokféle, homok-, agyag- vagy vályogtalajon is megél. A faj terjedése 
elsősorban ott várható, ahol parkfaként, sorfaként vagy erdészeti céllal ültették, innen a madarak 
közvetítése által könnyen megtelepedhet száraz élőhelyeken is. A nyugati ostorfa ártereken való 
terjedése számos helyen megfigyelhető. Degradált erdőkben, nemesnyárasokban, akácosokban, 
ültetett erdei- és feketefenyvesekben tömegesen jelenhetnek meg magoncai. Előfordulásának 
súlypontja a Nagy- és Kisalföldön van, domb- és hegyvidékeinken ritka.  

A projektterületen szálanként fordul elő, elsősorban a zárt akácos foltokban. Jelenlétét sok esetben 
az akác felmérése során megjegyzésben rögzítettük. 

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA – ÜRÖMLEVELŰ PARLAGFŰ  

Az ürömlevelű parlagfű az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó észak-amerikai eredetű 
faj. Európába a XIX. sz. második felében került be, az Osztrák Magyar Monarchia adriai kikötőiben az I. 
világháború után jelent meg. Többnyire közlekedési 
útvonalak mentén terjedt, az 1920-as években átlépte 
a Drávát, a 30-as években a Kisalföld kivételével az 
egész Dunántúlon fellelhető volt. A II. világháború után 
felgyorsult terjedése. Csupán az északkeleti hegyvidék 
tekinthető viszonylag mentesnek az inváziótól. Gyors 
terjedése vélhetőleg a mezőgazdaságban és a 
szállításban végbement változásokkal függ össze. Az 
ürömlevelű parlagfű alapvetően a mezőgazdasági és 
ruderális területek faja, de bolygatással időszakosan 
megjelenik különböző gyepekben és évekig terhes 
gyom lehet erdőfelújításokban. 

Egyéves, 20–150 (–200) cm magas, felálló szárú 
növény. Szára többnyire egyenes, rövid borzas szőrű, 
dúsan oldalágas. Alsó levelei átellenesek, a felsők 
váltakozó állásúak. A levélnyél rövid, a lemez 1–2–3-
szorosan szárnyasan szeldelt. A szeletek tojásdadok, a 
fonákon rányomottan pelyhesek (47. ábra). Apró 
porzós és termős virágai külön fészkekben nyílnak. A 
porzós virágú fészkek a szár csúcsán laza fürtben 
helyezkednek el; a 3–4 mm széles kúp alakú 
fészkekben 10–100 (–200) virág található. Az egyvirágú 47. ábra: Ürömlevelű parlagfű (Fotó: Vidéki Róbert) 
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termős, 3–4 mm–es fészkek, 4–6 fogú fészekörvvel körülvéve, a felső levelek hónaljában egyesével 
vagy kisebb csoportokban helyezkednek el, zöldek.  

Csírázását a talaj bolygatása jelentősen elősegíti. A növekedés a legkorábban július közepén 
kezdődő, jellemzően augusztus–szeptemberben tetőző virágzásig intenzív, majd lelassul. A szélporozta 
növény virágzása egészen az első fagyokig megfigyelhető. A termések teljes beéréséhez 40–60 nap 
szükséges, a kaszatok a rájuk nőtt fészekörvvel együtt fokozatosan leperegnek. A magok a talajban 
évekig (kivételesen akár 40 évig is) csírázóképesek maradnak. 

Viszonylag fényigényes, különösen fejlődésének korai időszakában. A faj többféle talajtípuson is 
megél, csupán a szélsőséges termőhelyekről hiányzik. Előnyben részesíti laza, jól szellőzött, hamar 
átmelegedő, bázikus talajokat. A szárazságot jól tűri, a rövid idejű elárasztást elviseli. Zavarástűrő, sőt 
zavaráskedvelő faj. Tartós jelenlétére alapvetően a bolygatott helyeken számíthatunk. 

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legközismertebb gyomnövénye. Tömeges elterjedése és 
erősen allergén virágpora miatt vált közegészségügyi problémává. Gazdasági szempontból is kiemelt 
jelentőségű. A parlagfű valamennyi fontosabb termesztett kultúrnövényben előfordul. Legnagyobb 
problémát a kapáskultúrákban, elsősorban a napraforgóban jelenti. Bolygatatlan élőhelyekről idővel 
kiszorul. Tartós megmaradására egyes homoki gyepekben lehet esély, ahol a legeltetéssel járó 
talajbolygatás állandósíthatja jelenlétét. 

A projektterületen korlátozott a jelenléte, elsősorban a korábban bolygatott vetett gyepben, 
valamint az illegálisan létrehozott motokrossz pálya területére koncentrálódik. A későbbiekben ez 
utóbbi területen a kaszálás mellett fű magvetéssel is elősegítik kiszorulását és a gyep mielőbbi 
záródását. Az özönfajok visszaszorítását célzó legeltetés tervezésekor fontos szempont lesz a megfelelő 
számú állatállomány beállítása, mert a túlzott taposás kedvezne terjedésének. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával (GRASSLAND-HU-LIFE-IP)” című 
projektet Igazgatóságunk részvételével 15 partner valósítja meg. A projektterület Győrtől keletre 
fekszik a még aktív katonai kiképzés területén. HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt 
természetvédelmi terület.  

A projekt keretében Igazgatóságunk többek között egy részletes alapállapot felmérést hajt végre, 
melynek célja, hogy a beavatkozások előtt adjon tájékoztatást a jelenlegi állapotról. Ezt követően 
kétévente monitorozzuk a konkrét beavatkozást igénylő akciók eredményességét. Várhatóan a 
helyreállítási beavatkozások következtében nő a homoki gyepek kiterjedése és javul a meglévő, 
degradált gyepek természetessége. 

A növényzet részletes változásainak vizsgálatához 10 állandó mintavételi hely került kijelölésre. Az 
50 m × 50 m-es kvadrátokon belül 20 kisebb, 1 m × 1 m-es mintavételi helyet vettünk fel. Az állandó 
mintavételi helyek a talajfelszíni és egyenesszárnyú fauna felmérésére kijelölt helyszínek is. A 
mintavételi helyek úgy kerültek kijelölésre, hogy reprezentálják a teljes területet. Ezek eredményeiről 
a következő kutatási jelentésben számolunk be. A kvadrátok érintik a földmunkák helyszíneit, a jó 
természetességi állapotú homoki gyepeket (referencia), az inváziós növények által fertőzött 
területeket, valamint a meglévő degradált gyepeket. 

A beavatkozások előtt a projekt teljes területén felmértük a védett növényfajok populációit. A 
módszer a terület szisztematikus bejárása, ponttérképezéssel a fajok pontos egyedszámának 
megadása, illetve tömeges megjelenés esetén a becslése. Az inváziós növények esetében a pont-
térképezés a fajok jelenlétére és/vagy az elterjedés méretére (m2) összpontosult. Az így szerzett adatok 
referenciául szolgálnak a beavatkozások eredményességének vizsgálatához, valamint fontos 
információkat nyújtanak a munkatervezéshez. Jelen tanulmány ezt hivatott bemutatni. 

A 2019-es felmérés során 2425 felvételezési pont került rögzítésre. A terület egy jelentős részét a 
tavaszi aszpektusban, egy részét pedig a nyári időszakban sikerült szisztematikusan bejárni. 2020-ban 
a felmérés folytatódik. 

A projektterület leggyakoribb néhol tömeges védett növényei a csajkavirág (Oxytropis pilosa), és a 
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria). Jelentős, stabil állománya van a tavaszi héricsnek (Adonis 
vernalis), a pusztai árvalányhajnak (Stipa pennata), a budai imolának (Centaurea sadleriana), és a kései 
szegfűnek (Dianthus serotinus). Ritka és megjelenésében sem tömeges védett fajai a homoki 
szalmagyopár (Helichrysum arenarium), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), az árlevelű len 
(Linum tenuifolium), a homoki nőszirom (Iris arenaria), az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio), 
valamint a vitézkosbor (Orchis militaris). A terület növényritkaságai az apró nőszirom (Iris pumila), a 
szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), a tojásdad békakonty (Neottia ovata), a fehér madársisak 
(Cephalanthera damasonium) és a méhbangó (Ophrys apifera). 

A lágyszárú inváziós fajok közül a legjelentősebb a magas aranyvessző (Solidago gigantea), míg a 
fás szárúak közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a bálványfa (Ailanthus altissima). További 
inváziós fajok a területen a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), a selyemkóró (Asclepias 
syriaca), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 
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