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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. A Natura2000 öko-
lógiai hálózat része, melynek 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. Célja a jelenlegi állapotok dokumentálása, ami az elkövetkező évek monitoring kutatásai-
hoz nyújt referenciát, és az elért változások kimutatásának alapjául szolgál. 

A változások vizsgálata kétévente monitoring felmérés keretében történik, az alapállapot felmérés 
során alkalmazott módszertan szerint, a projektalkalmazottak és külső szakértők bevonásával. A pro-
jekt időtartama alatt a konkrét beavatkozást igénylő akciók, pl. özönnövények visszaszorításának, le-
geltetés hatásainak és hatékonyságának eredményességét is vizsgálja a kijelölt növény- és állatfajok 
tekintetében. A projekt céljaként várhatóan a helyreállítási beavatkozások következtében nő a homoki 
gyepek kiterjedése és javul a meglévő, degradált gyepek természetességi állapota, mely kedvezően hat 
az itt élő védett növények populációira. 

A projekt utolsó időszakában (2026) elkészül a Gönyűi-homokvidék kiemelt természetvédelmi terü-
let élőhelytérképe. Ezt összevetve az előző, 2015-ben készült élőhelytérképpel elemezhetővé, adatok-
kal alátámasztva bemutathatóvá válik az összes bekövetkezett változás.  

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Jelen tanulmány a védett és inváziós növényfajok alapállapot felmérését tárgyalja. Az élőhelyeket 
érintő beavatkozások előtt a projekt teljes területén az Igazgatóság szakemberei felmérték a védett és 
inváziós növények állományait. A terepi felmérés során elsősorban a pontszerű adatok gyűjtése volt a 
cél. A területek a különböző vegetációs időszakokban módszeresen, szisztematikusan lettek bejárva. 

A növényfajok felmérése többféle számosság megadásával történt: 

- Pontos egyedszám/hajtásszám 
- Becsült egyedszám/hajtásszám 

Az így szerzett adatok nemcsak referenciául szolgálnak a beavatkozások eredményességének vizs-
gálatához, hanem azok megadásával információt nyújtanak a munkák tervezése és végrehajtása során.  

Az inváziós növények esetében a ponttérképezés a fajok jelenlétére és elterjedésére (m2) összpon-
tosult. A felmérés eredményének értékelése és annak átadása a Budapest Erdőgazdaság Zrt. számára 
fontos szerepet tölt az irtási tevékenység sikerében, valamint fontos információkat nyújt a munkater-
vezéshez.  

A felmérést 2019. évben 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/hajtásszám, egyedszám/hajtásszám 
pontossága, kiterjedés, megjegyzés. A 2020-as felmérések során az OpenBioMaps (mobilapplikáció) 
adatgyűjtővel dokumentáltuk az előfordulásokat, mely a Fertő-Hanság Nemzeti Park biotikai adatbázi-
sába rögzíti a felvett pont rekordokat. A program rögzíti a koordinátákat, adatközlőt, dátumot, fajne-
vet, az adatgyűjtés módszerét, számosságot, egyedszámot, lelőhely kiterjedését, megjegyzést. 

A védett növényfajok közül kettő: a homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) és a borzas csajkavirág 
(Oxytropis pilosa) a projektterület egészére nézve gyakori és tömeges megjelenésűnek mondható. A 
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2019-es felmérés során a felvételi pontnál jelenlétüket rögzítettük, valamint a megjegyzés rovatban 
tömegességüket is leírtuk (ritka, szórványos, közepesen gyakori, gyakori, tömeges). Egyedszámuk meg-
határozására 2020-ban a TIR NBmR Védett edényes növényfajok monitorozása (2011) által meghatá-
rozott „B” mintavételi típust vettük alapul. 

Külső szakértő bevonásával a növényzet részletes változásainak vizsgálatához 11 állandó 
mintavételi hely került kijelölésre (30 m x 30 m) úgy, hogy az reprezentálja a teljes területre jellemző 
élőhelyeket. A mintavételek érintik a földmunkák helyszíneit, a jó természetességi állapotú homoki 
gyepeket (referencia), a fásszárú (pl. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia) és lágyszárú (pl. Soli-
dago gigantea) inváziós növények által fertőzött területeket, valamint a meglévő degradált gyepeket 
(ezek eredményei egy külön kutatási jelentés részét képezik.). A két védett növényfaj egyedszámának 
pontosabb becsléséhez ezen mintavételi kvadrátokat 100m × 100 m-esre bővítettük, valamint további 
3 kvadrát került kijelölésre.  

A kijelölt mintavételi területeken (1. táblázat1. táblázat, 1. ábra) meghatároztuk a két faj pontos 
egyedszámát. A 2014-es élőhelytérképet alapul véve lehatároltuk a gyepes területeket (124 ha). A 14 
mintaterület adataiból átlagot számítva megbecsültük a két gyakori védett növényfaj (csajkavirág és 
homoki fátyolvirág) egyedszámát. 

1. táblázat: Kijelölt mintavételi területek alapadatai 

Név Élőhely és beavatkozás EOV X EOV Y 

GY09 Homoki sztyeprét / Nincs beavatkozás, élőhelyrekonstrukciós 
referencia terület 

548839,5919 264373,7936 

GY10 Korábbi rekonstrukció során vetett gyep / Utókezelés 549025,1817 264788,2597 

FM02 Földmunkával roncsolt terület / Földmunka, gyeprekon-
strukció 

548230,5255 264730,5257 

GY03 Korábbi rekonstrukció során vetett gyep / Utókezelés 549017,4866 264719,0086 

REF01 Homoki sztyeprét / Nincs beavatkozás, természetközeli refer-
encia-terület 

548381,9572 264585,0897 

INV04 Akácos / Inváziós faj eltávolítása, gyeprekonstrukció, utókeze-
lés 

547873,0462 264590,6049 

INV05 Akácos / Inváziós faj eltávolítása, gyeprekonstrukció, utókeze-
lés 

548888,6053 263891,2927 

INV06 Bálványfás / Inváziós faj eltávolítása, gyeprekonstrukció, 
utókezelés 

548583,3893 263797,1317 

INV07 Galagonyás homoki sztyeprét / Cserjeirtás 548584,368598 264250,336617 

INV08 Akácos-cserjés / Inváziós faj eltávolítása, gyeprekonstrukció, 
utókezelés 

548766,4349 264683,4768 

GY11 Korábbi rekonstrukció során vetett gyep / Utókezelés 549038,843782 263686,837496 

BOT01 Galagonyás homoki sztyeprét / Cserjeirtás 548381,711077 264199,641492 

BOT02 Akácos-cserjés homoki sztyeprét / Inváziós fajok eltávolítása, 
cserjeirtás, utókezelés 

548345,786249 263884,888156 

BOT03 Korábbi rekonstrukcióval érintett degradált gyep 549398,287621 264266,384105 
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1. ábra: A kijelölt mintavételi helyek elhelyezkedése 
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EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben a 2019-2020. évi védett és inváziós növények alapállapot felmérésének ered-
ményét mutatjuk be. A felelős kutató és a kutató szakértők összesen 4762 felvételezési pont rögzítet-
tek (2. ábra). A terület bejárása a vegetációs időszak összes fázisában megtörtént. 

A felmérések során összesen 28 védett és 1 fokozottan védett növényfaj jelenlétét sikerült kimu-
tatni, a növényfajok közül egy közösségi jelentőségű (Iris arenaria). 

 

 
2. ábra:Felvételi pontok a vizsgálati területen 2019-2020 
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VÉDETT NÖVÉNYFAJOK 

ADONIS VERNALIS – TAVASZI HÉRICS 

A tavaszi hérics a boglárkafélék család-
jába (Ranunculaceae) tartozó, virágzás-
kor alacsonyabb, később 15-30 cm ma-
gasra növő évelő növény. Szára sűrűn 
leveles, a levelek kétszer-háromszor 
szárnyasan összetettek, sallangosak. 
Sárga virágai 3-7 cm átmérőjűek, a szi-
romlevelek száma 10-30 (3. ábra). Csé-
szelevelei szőrösek, zöldesek vagy ibo-
lyásak. Aszmag termései 1,5-2 cm átmé-
rőjű, éréskor széteső terméscsoportot 
alkotnak. Gyöktörzse feketésbarna, rö-
vid, ferdén álló. Március közepétől má-
jus végéig virágzik. Mészkedvelő, száraz, 
napsütötte pusztafüves lejtők, szikla-
gyepek, homoki- és löszgyepek, 
karsztbokorerdők, ligetes tölgyesek, ir-
tásrétek növénye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A kisalföldi homokpusztán általánosan elterjedt, de tömeges előfordulása csak kevés helyen ismert, 
egyik ezek közül a győri gyakorlótér. A jó állapotú gyepfoltokban, de cserjés foltokban és fás állomá-
nyok alatt is előfordul szórványosan. A tavaszi hérics könnyű fajfelismerhetősége miatt szinte az egész 
vegetációs időszakban felmérhető, adatainak rögzítése áprilistól augusztus végéig zajlott. A faj egyed-
számának a megállapításánál a legtöbb esetben becslést alkalmaztuk, azonban több esetben pontos 
egyedszámot is meg tudtunk adni. A 2019-2020-as felmérés során 71 713 egyed előfordulási adatát 
rögzítettük (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

 
4. ábra: A tavaszi hérics előfordulási adatai 2019-2020 

3. ábra: Héricsmező (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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ALLIUM SPHAEROCEPHALON - BUNKÓS HAGYMA 

A hagymafélék (Alliaceae) családjába tartozó 
20-60 cm magas növény. 

Levelei félhengeresek, felső részükön enyhén 
benyomottak, legfeljebb 30 cm hosszúak és 1-4 
mm szélesek. Virágzati burka két, viszonylag szé-
les, kihegyezett buroklevélből áll, amelyek csak 
kicsit hosszabbak a virágzatnál. Virágzatában 
nincsenek sarjhagymák, sok, tömötten álló vi-
rága gömbös, kb. 3 cm átmérőjű virágzatot ké-
pez (5. ábra). Júniustól július végéig virágzik. 
Sziklagyepek, pusztafüves lejtők, erdőspuszták, 
homoki és löszgyepek növénye. Védett, termé-
szetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A Győr környéki homokpusztagyepek szinte 
mindegyikében előfordul. A projektterületen a jó természetességű gyepfoltokon gyakori, de nem tö-
meges, néhol csak szálanként van jelen (6. ábra). Felmérése a virágzás idején, június elejétől augusztus 
elejéig zajlott, a pontos egyedszám megadásával. Egyedszáma a 2019-2020-as adatok összesítését kö-
vetően 1882 példányra tehető. 

 
6. ábra: A fellelt bunkós hagyma állományok (2019-2020) 

  

5. ábra: Virágzó bunkós hagyma (Fotó: Endrődyné Király Niko-
lett) 
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ANACAMPTIS MORIO – AGÁR SISAKOSKOSBOR  

A kosborfélék (Orchidaceae) közé tartozó egyik leggyakoribb 
orchideánk. Hajtásai 13-35 cm-esek, tőlevélrózsáját 5-8 széles-
lándzsás, két szélén felhajló, 5-15 cm hosszú, 0,9-1,5 cm széles le-
vél alkotja. A száron további 3-6 levél található. Murvalevelei vö-
röses vagy bíboros színűek. A virágzata laza, 5-14 virág alkotja, szí-
nűk fehértől a sötétbíborig változhat (7. ábra). A lepellevelek si-
sakszerűen 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, puszta-
füves lejtőkön, hegyi-, homoki-, láp- és ritkábban mocsárréteken, 
szikes- és homokpusztákon, legelőkön, cseres-tölgyesekben, gesz-
tenyésekben él. Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

A Győr környéki területeken elsősorban száraz gyepekben, illetve 
pionír élőhelyeken találkozhatunk vele. Itt egykor kifejezetten 
gyakori volt száraz gyepekben (POLGÁR, 1912, POLGÁR, 1941). A 
terület jó állapotú homokpusztagyepjeiben ma is viszonylag gya-
kori (8. ábra). 2005-ös felmérés eredményei szerint legjelentő-
sebb, 5000 tő körüli állománya a győri gyakorlótér északi részén a felüljáró déli lábának két oldalán 
található (TAKÁCS, 2015). 
Felmérése a virágzás idején áprilisban zajlott, a pontos egyedszám megadásával, kis részben becslés-
sel. A 2019-2020-as adatokat összegezve egyedszáma 514 példányra tehető. 

 

8. ábra: Az agárkosbor lelőhelyei (2019-2020) 

  

7. ábra: Agárkosbor (Fotó: Endrődyné 
Király Nikolett) 



12 

 

ASTRAGALUS EXSCAPUS – SZÁRTALAN CSÜDFŰ 

A pillangósvirágúak (Fabaceae) család-
jába tartozó, erős, akár 1 m hosszú karógyö-
kérrel rendelkező, alacsony termetű növény. 
Levelei tőállóak, szára nincs, vagy csak 2-3 
cm hosszú. A levélnyelek gyakran pirosodók, 
levelei páratlanul szárnyaltak, a levélkék to-
jásdad vagy elliptikus alakúak, sűrűn szőrö-
sek. Virágai élénksárgák, a levelek tövében 
igen rövid nyélen 5-9 virágú csomóban tö-
mörülnek (9. ábra). Mészkedvelő faj, homoki 
rétek, legelők, löszpusztagyepek, ritkán 
mészkőszteyepprétek növénye. Májustól jú-
nius végéig virágzik. Védett, természetvé-
delmi értéke 50 000 Ft. 

A kisalföldi homokpuszta ritka növénye. Előfordulási adatainak többségét SCHMIDT & BAUER (2005), 
illetve SCHMIDT (2010) publikálta, melyben összesen hét aktuális kisalföldi előfordulását ismertetik. A 
projektterületre vonakozó adatok közül a segítőháztól délre található előfordulását is publikálták, itt 
két foltban 50 körüli állományát jelzik.  

A projektterületen a 2019-2020-as felmérés során, több helyen is sikerült kimutatni ezt a védett fajt 
(10. ábra). Felmérése április közepétől május végéig zajlott. Egyedszáma 194 példány, ebből a legjelen-
tősebb kiterjedésű foltja 60 tőre tehető. A korábbi ismert adataihoz képest egyedszámában növekedés 
tapasztalható. 

 

10. ábra: A szártalan csüdfű előfordulási adatai (2019-2020) 

  

9. ábra: Virágzó szártalan csüdfű (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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BLACKSTONIA ACUMINATA – KÉSEI GYÍKPOHÁR 

Egyéves, a tárnicsfélékhez 
(Gentianaceae) tartozó növény. 5-
30 cm magas, kékesszürkén ham-
vas, egyszerű, vagy elágazó szárú 
növény. Felfelé fokozatosan kiseb-
bedő átellenes levelei tojásdadok, 
tojásdad lándzsásak vagy három-
szögű-tojásdadok, hegyesedő csú-
csúak. Felsőbb levelei a vállukon 
összenőve körülölelik a szárat. A 
párta aranysárga színű (11. ábra). 
Termése két kopáccsal nyíló tok. 
Iszapnövényzetben, nedves ka-

vicsfelszíneken, mocsárrétek, láprétek, szikesek nyitottabb felszínein él (12. 
ábra). Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A homokvidéken többfelé is előfordul, már POLGÁR 1941-ben is jelezte 
számos előfordulását. SCHMIDT & BAUER (2005) több Győr környéki területen 
megtalálta a fajt, többek között a győri laktanya melletti kis bányató kavi-
csos, nedves felszínein (Paradicsomos homokbánya), melynek meglétét 
2010-ben SCHMIDT ismét megerősített. A tótól délre és az egykori lő-
szerraktártól nyugatra KIRÁLY & TAKÁCS (2011) mérte fel az állományt 
(792 tő). Az egykori iparvasúttól délre, az Úsztató-réten szintén ekkor 
végeztek részletes felmérést (1605 tő). Az utóbbi két lelőhely időközben részben beépítésre került.  

A vasúti rakodótól északra, az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred kerítése mentén egy kiszáradó 
sekély vizes élőhely alakult ki, mely valószínűleg anyagnyerő hely lehetett. A 2020-as felmérés során 
Kovács Dániel találta meg a fajnak az új állományát (13. ábra). Az össz egyedszám 305 példány volt. 

 

13. ábra: A kései gyíkpohár fellelt állománya 2020 

11. ábra: Kései gyíkpohár pártája (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 

12. ábra: Kései gyíkpohár jellemző élőhelyén
(Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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CENTAUREA SADLERIANA – BUDAI IMOLA 

A fészekvirágzatúak (Asteraceae) közé tar-
tozó 60-100 cm magas, elágazó szárú, évelő nö-
vény. Levelei szárnyasan szeldeltek, érdesek, 
szeleteik lándzsásak, karéjosak. Virágzata tojás-
dad-gömbös, 15-18 mm széles, a belső fészek-
pikkely függeléke nagy, kerekded-tojásdad, hár-
tyás, töve fekete, széle ezüstfehér, utóbbi a faj 
határozóbélyege (14. ábra). A virágok lilásvörö-
sek. Termése bóbitás kaszat. Májustól októberig 
virágzik. Hazánkban sztyeppréteken, sziklagye-
pekben, löszpuszta réteken, és homoki réteken 
fordul elő. Védett, természetvédelmi értéke 
5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) közönséges, gyakori fajnak írja 
le. Minden homoki gyepben megtalálható, szá-
mos átmenettel a vastövű imola (C. scabiosa) felé. A projektterületen a jó állapotú gyepekben és az 
utak mentén gyakorinak mondható, de sehol sem tömeges megjelenésű. Felmérése a könnyebb hatá-
rozás érdekében a fészekpikkelyei észlelhetőségének idején, júniustól augusztusig tartott. A faj egyed-
számának meghatározása többnyire a pontos egyedszám megadásával zajlott, kisebb számban becs-
léssel. Egyedszáma a 2019-2020-as adatok összegzését követően 11 762 példány (15. ábra). 

 
15. ábra: A budai imola elterjedési térképe (2019-2020) 

  

14. ábra: A budai imola jellegzetes fészekpikkelyei (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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CEPHALANTHERA DAMASONIUM – FEHÉR MADÁRSISAK 

A kosborfélék (Orchidaceae) családjába tartozó évelő nö-
vény. 15-60 cm magas, tojásdad vagy tojásdad-lándzsás le-
velű faj. 2-5 hüvelyes lomblevele van, melyeknek hossza 4-10 
cm, szélességük 2-3,5 cm. A felső virágok murvalevelei kb. ak-
korák, mint a magház, az alsók gyakran túlérnek a virágon. A 
virágok fehérek vagy sárgásfehérek (16. 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, bükkö-
sökben, ritkán homoki nyárasokban fordul elő. Védett, ter-
mészetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

A győri laktanyától délre PAPP BEÁTA jelzi először 2002-
ben, majd BAUER NORBERT 2004-ben. Következő évben TAKÁCS 

GÁBOR ÉS FELBERT PÉTER 60 tövet számolt. A lelőhely egy része 
azóta beépítésre került. 

A projektterületen az Arrabona Légvédelmi Rakétaezre-
det melletti akácos területről került elő néhány példánya 
2019. június 3-án. A 2020-as felmérés során 11 tövet számoltunk (2020. 05. 26) (17. ábra). 

 

 

17. ábra: A fehér madársisak előfordulási adatai (2019-2020) 

  

16. ábra: Fehér madársisak (Fotó: Barna 
Csilla) 
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CORISPERMUM NITIDUM – FÉNYES POLOSKAMAG 

Egyéves, a libatopfélék (Chenopodiaceae) 
közé tartozó faj. 10-40 cm magas, terpedten 
ágas növény. A levelek fonalasak, húsosak, 1 
mm szélesek, kopaszak, csúcsaik kihegyezet-
tek. A felső murvalevél 3 mm hosszú, tojásdad 
alakú. A virágzat nyúlánk, ágas, a virágok lazán 
állnak. A lepellevél (1-3) szabálytalan alakú, 
csipkés szélű, átlátszó pikkelyszerű. Ősszel a 
növény vöröslő színű (18. ábra). Virágzási ideje 
július-szeptember. Mészkedvelő, nyílt homoki 
gyepekben, homokbányákban, homokos utak 
menti gyomtársulásokban fordul elő. Védett, 
természetvédelmi értéke 5 000 Ft.  

POLGÁR (1941) gyakorinak írja homokon, de 
konkrét lelőhelyet nem jelez. SCHMIDT & BAUER 
(2005) a Győr környéki homokterületekről 
többfelé jelzi. A homokpusztákon általánosan elterjedt, de nem gyakori faj. A lőtér területén 2012-ben 
került elő. Jellemző élőhelyei bolygatott, nyílt homokfelszínek. 2005-ben az illegális motokrosszpályán 
51-100 töves állományát mérték fel.  

A 2019-2020-as felmérések eredménye alapján jelentősebb állománya van a felszámolt illegális 
motokrosszpályán, valamint pionír jellegéből fakadóan a földmunkákkal érintett egyéb helyszíneken is 
megjelent. Felmérése 2020 szeptemberében történt, teljes egyedszáma 262 példányra tehető (19. 
ábra). Állománya a bolygatás kizárásával, a természetes szukcesszió előrehaladtával várhatóan csök-
kenni fog. 

 
19. ábra: A fényes poloskamag 2020-as adatai 

18. ábra: Fényes poloskmag (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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DACTYLORHIZA INCARNATA – HÚSSZÍNŰ UJJASKOSBOR 

A kosborfélékhez (Orchideaceae) tartozó 20-60 cm magas 
kosborféle. A szár erőteljes, levelei felállók, hosszúkás lándzsá-
sak, 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 lefutásúak. A vi-
rágok kicsik, színük a húsvöröstől egészen a fehérig változhat 
(20. ábra). A mézajak nem, vagy gyengén háromkaréjú, durván 
csipkés élű, közepén szabálytalan alakú ibolyás rajzolat talál-
ható. A sarkantyú tompa végű és a magháznál nem hosszabb. 
Május-júniusban virágzik. Láprétek, mocsárrétek, 
magassásosok, láperdők növénye. Védett, természetvédelmi ér-
téke 10 000 Ft.  

A kisalföldi meszes homokpuszta térségéből POLGÁR (1941) 
nem jelzi. Három helyen ismert előfordulása kis egyedszámban 
Győrszentiván Zsombékosi-árok, a lőtér területén, és a 
Szentiváni-erdő DNY-i részén mesterséges mélyedésben. 

A gyakorlótér területéről korábbi előfordulási adata nem is-
mert. Endrődyné Király Nikolett és Gunics Zoltán a 2020-as fel-
mérés során a vasúti rakodótól északra, az Arrabona Légvédelmi 

Rakétaezred kerítése mentén kiszáradó sekély vizes élőhelyén talált 65 példányt (21. ábra).  

 
21. ábra: A hússzínű ujjaskosbor 2020-as adatai 

  

20. ábra: Hússzínű ujjaskosbor (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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DIANTHUS SEROTINUS – KÉSEI SZEGFŰ 

A szegfűfélékhez (Caryophyllaceae) tartozó 
30-50 cm magas, bokros évelő növény. Vaskos 
gyöktörzséből nagyszámú meddő- és kevés virá-
gos szárat hajt. A szár alul heverő, majd felemel-
kedő, közepétől elágazó, csomói erőteljesen 
duzzadtak. A levelek átellenes állásúak, nagy-
részt derékszögben elállók, kékesderesek, erő-
teljesen kihegyezett csúcsúak. A virágzat 
terpedt, az ágak csúcsán 3-5 virágból álló (22. 
ábra). A virág fehér, illatos, a szirmok lemeze 
hosszúkás, visszás tojásdad, rojtos szélű. A csé-
sze keskeny, 3-4 mm vastag, 1-1,5 cm hosszú, al-
ján zöldes, pikkelyszerű fellevelek vannak. Ter-
mése fogakkal nyíló tok, magjai aprók, feketék. 
Virágzási ideje június-szeptember. A nyílt 
homokpusztagyepek, homoki rétek növénye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) gyakori, csoportos vagy magányos megjelenésű fajként jellemzi. SCHMIDT & BAUER 
(2005) erős populációkat jelez a Győrszentiván és Gönyű térségi homokpusztáról. A tapasztalataink 
szerint a területen minden jó természetességű nyílt- vagy zárt homoki gyepben előfordul, a cserjés 
részeken hiányzik. Csoportosan, és magányosan is megjelenhet. Felmérése a virágzás idején júliustól 
augusztusig zajlott pontos- és becsült egyedszám megadásával. Egyedszáma a projektterületen 6921 
példányra tehető (23. ábra). 

 

23. ábra: A fellelt kései szegfű állományok (2019-2020) 

  

22. ábra: Kései szegfű (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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EPIPACTIS PALUSTRIS – MOCSÁRI NŐSZŐFŰ 

A kosborfélékhez (Orchideaceae) tartozó 15-50 cm magas növény. 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 al-
sók hosszúkás-lándzsásak. A virágzat 5-30 cm hosszú laza fürt, a virágok 
bókolók. A lepellevelek halványzöldek, barnásvörös futással. A két 
részre tagolódó mézajak hosszabb a többi lepellevélnél (10-13,5 mm), 
első pajzs alakú része fehér, hátulsó része fehér alapon vörössel csíko-
zott (24. ábra). Június-augusztus során virágzik. Élőhelyét tekintve in-
kább mészkedvelő, síkvidéki és hegyi lápréteken, fűzlápokban, 
magassásos társulásokban, nádasok szélén fordul elő. Védett, termé-
szetvédelmi értéke 10 000 Ft.  

A gyakorlótér területén lévő állományt 2004-ben BAUER említi elő-
ször, majd 2006-ban SCHMIDT két lelőhelyről jelzi 1000 tő feletti állomá-
nyát, később újabb lelőhelyet közöl, a segítőháztól délre, homokbá-
nyató szegélyzónájában (39 tő).  

A projektterületen három helyen sikerült kimutatni az előfordulását. 
Jelentős állománya van a vasúti rakodótól északra, az Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred kerítése mentén a kiszáradó, sekély vizes élőhelyen. 
A homokbányató nedves szegélyzónájában több ponton is előfordul. Kis 
populációja él az M19-es felett átvezető híd segítőház felőli oldalán található kiszáradó, sekélyvizes 
mélyedésben. Összesített egyedszáma 948 (25. ábra). 

 
25. ábra: A mocsári nőszőfű adatai (2020) 

  

24. ábra: Mocsári nőszőfű (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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GYPSOPHILA ARENARIA – HOMOKI FÁTYOLVIRÁG 

A szegfűfélékhez tartozó (Caryophyllaceae) tartozó 
évelő faj. Az előfordulási helytől és kortól függően 20-100 
cm magas, kevéssé elágazó, felálló szárú évelő. Kúszó 
gyöktörzse vastag, ferde. Szálas levelei keresztben átelle-
nesek, hegyesek, egyerűek. Keskeny murvalevelei mirigy-
szőrösek. A virágzat sátorozó bogernyő (26. ábra), a kocsá-
nyok mirigyszőrösek. A csésze 2-3 mm hosszú, lekerekí-
tett. Sziromlevelei 4-5 mm hosszúak, fehérek vagy halvány 
rózsaszínűek. Júniustól augusztus végéig virágzik. Mész-
kedvelő, homokpuszták, homoki rétek, mészkő- és 
dolomitsziklagyepek, száraz tölgyesek, homoki 
erdeifenyvesek növénye. Védett, természetvédelmi ér-
téke 5 000 Ft.  

A kisalföldi meszes homokpuszta térségből Polgár 
(1941), Schmidt & Bauer (2005), valamint Riezing (2005, 
2012) is gyakorinak, tömegesnek jelzi. 

A homoki fátyolvirág a projektterület leggyakoribb védett faja. Jó állapotú homoki gyepektől 
kezdve, a degradált gyepekben, és a nyers homokfelszínen egyaránt előfordul. Felmérése a virágzás 
idején a júliusi augusztusi hónapokban zajlott. Gyakorisága miatt 2019-ben (a csajkavirághoz hason-
lóan) legtöbb esetben nem a becsült egyedszámokat, hanem egyszerűsítve csak a jelenlétét rögzítet-
tük, a megjegyzés rovatban feltüntetve a gyakoriság mértékét. A ritka-szórványos előfordulásnál 
egyedszáma 1-10 között változott m2-ként, míg a gyakori-tömeges megjelenésnél átlagosan 15-35 
egyedet számoltunk. 2020-ban a csajkavirág felmérésével azonos módszerrel zajlott az állományának 
becslése terepen. Egyedszáma 125 ezer egyedre tehető (27. ábra). 

 

27. ábra: A homoki fátyolvirág egyedszámai az egyes mintaterületeken (100×100m) 

26. ábra: Homoki fátyolvirág (Fotó: Kovács Dániel) 
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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 hosz-
szúak. A szárlevelek szálkásak, kisebbek. A virágzat sátorozó, a fész-
kek gömbösek vagy tojásdadok, 3- 5 mm szélesek (Hiba! A hivatko-
zási forrás nem található.). A fészekpikkelyek kénsárgák, később sö-
tétedők. A virágok közepe gyakran narancssárga. Júliustól szeptem-
ber végéig virágzik. Síksági-kollin faj, megtalálható az összes homoki 
növénytársulásban, de megél legelőkön, pusztafüves lejtőkön, erdei 
fenyvesekben és dolomitsziklagyepekben is. Védett, természetvé-
delmi értéke 5 000 Ft.  

POLGÁR (1941) Győrszentiván, Győrszentmárton térségéből jelzi. A 
Győr (Győrszentiván) határában található „Paradicsomos” jó állapotú 
gyepjeiben élt nagyobb számban, a lelőhelyet sajnos az elmúlt évek-
ben beépítették. A projektterületen a természetszerűbb, a nyílt- és 
zárt gyepfoltokban is előfordul kisebb-nagyobb csoportokban, de 
nagyjából egy helyre koncentrálódik előfordulása (29. 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 1067 példány a felmért területeken. 

 

29. ábra: Homoki szalmagyopár előfordulások a projektterületen (2019-2020) 

  

28. ábra: Homoi szalmagyopár (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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IRIS ARENARIA – HOMOKI NŐSZIROM 

A nősziromfélék (Iridaceae) családjába 
tartozó homoki nőszirom alacsony termetű, 
10-20 cm magas növény. Gyöktörzse vé-
kony, indákat fejleszt. A szár egyszerű, leve-
lei 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 (30. ábra). Április végén, má-
jus elején virágzik. Nyílt homoki és lösz-
sztyeppeken él. Védett, természetvédelmi 
értéke 10 000 Ft, emellett HD II. függelékes, Natura 2000 jelölő faj. 

A megyében kizárólag a Győr környéki meszes homokpusztákon fordul elő. Állományát elsősorban 
a természetes szukcesszió és a kezelés hiányában felhalmozódott vastag fűavar veszélyezteti. Ennek 
érdekében a terület hosszú távú kezelésének megoldásaként a projektben kiépítésre kerülnek a legel-
tetéshez szükséges infrastruktúra. 

A terület egy helyen stabil állománya van, a 2020-as felmérés során a segítőháztól keletre került elő 
(31. ábra). Felmérése áprilisban a virágzás idején történt a polikormonok hajtásszámainak pontos meg-
adásával, valamint becsléssel. A felmért hajtásszám 2019-ben 4350 volt, míg 2020-ban csupán 2600. A 
különbség oka valószínűleg a csapadékszegény tavasz és csapadékhiányos tél. 

 

31. ábra: Homoki nőszirom lelőhelyei (2019-2020)  

  

30. ábra: Homoki nőszirom (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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IRIS PUMILA – APRÓ NŐSZIROM 

A legkisebb termetű nősziromfajunk 
(Iridaceae), mindössze 5-12 cm magas. Lapos, 1-
2 cm széles levelei középtájon kissé kiszélese-
dőek. Magányos, halványsárga vagy ibolyáslila 
virága alacsony száron ül (32. ábra). Korán, álta-
lában áprilisban virágzik. Hazánkban 
karsztbokorerdők, szikla- és löszgyepek, erdő- és 
löszpusztarétek, szikes és homoki legelők növé-
nye. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A kisalföldi meszes homokpuszta ritka növé-
nye, a projektterületen csupán két helyen fordul 
elő kis állománya (33. ábra). 

Felmérése a virágzás idején, áprilisban tör-
tént a polikormon hajtásszámainak pontos meg-
adásával. A felmért hajtásszám 2019-ben 32, míg 
2020-ban csupán 26, mindössze 10 m2-en. 

 

33. ábra: Apró nőszirom előfordulási pontok (2019-2020) 

  

32. ábra: Virágzó apró nőszirom polikormonok (Fotó: Barna 
Csilla) 
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LINUM TENUIFOLIUM – ÁRLEVELŰ LEN 

Az árlevelű len a lenfélék (Linaceae) közé tar-
tozó évelő, kistermetű, karcsú, kopasz növény. A 
levelek rendszerint szálasak, szórt állásúak. Vi-
rágzata sátorozó, a virágok ötágúak, a csészecim-
pák széle mirigyes, csúcsa árhegyű, a szirmok fe-
héres vagy halvány rózsaszínű (34. ábra), a bibe 
gömbös. Termése tok, mely tízrekeszű, reke-
szenként egy-egy maggal. Májustól októberig fo-
lyamatosan virágzik. Mészkedvelő, mészkő- és 
dolomitsziklagyepek, pusztafüves lejtők, lösz-
gyepek, karsztbokorerdők, cserjések növénye. 
Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.  

POLGÁR (1941) szórványosan, de helyenként 
nagyobb számban előforduló fajként jelzi. Előfor-
dulását a projekt területén is ez jellemzi (35. ábra). SCHMIDT & BAUER (2005) szerint szórványosan, de 
összességében erős populációval van jelen a kisalföldi homokpusztán. 

A 2019-2020-as állományainak mennyiségi felmérését az elnyújtott virágzás és a rossz észlelhetőség 
korlátozta. Felmérése a területen májustól szeptemberig folyamatosan zajlott a pontos egyedszám 
megadásával. Egyedszáma közel 1896 példány az adatok összegzését követően, ami a korábban emlí-
tett elnyújtott virágzás, és nehéz észlelhetőség miatt jelentősen több lehet. 

 
35. ábra: Árlevelű len adatok (2019-2020) 

  

34. ábra: Árlevelű len (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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NEOTTIA OVATA – TOJÁSDAD BÉKAKONTY 

A kosborfélékhez (Orchideaceae) tartozó 20-70 cm magas vi-
rágzó hajtásokat fejlesztő szerény külsejű orchideafaj. A szár alsó 
harmadán két, ritkábban három átellenes állású, széles tojásdad, 
mélyen erezett levél helyezkedik el. A szár a levelekig kopasz, fe-
lettük sűrűn mirigyes, pelyhes. Virágzata hosszú fürt, virágai zöl-
dek vagy sárgászöldek (36. ábra), a lepelleveleken olykor vörös-
barnás 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 
faj. Két jellegzetes, később vízszintesen álló levelével már bimbós 
állapotban is könnyen felismerhető. Május végén, június elején vi-
rágzik. Élőhelye változatos, általában félárnyékos helyen fordul 
elő. Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

SCHMIDT (2010) a „Győr: Hecsepusztai homokbánya” lelőhellyel 
közöl 16 töves állományát a gyakorlótérről. TAKÁCS 2011-ben, a 
részben beerdősült bányagödörben már több százas állományt ta-
lált. 

Felmérése április végétől június elejéig zajlott. Míg a 2019-es felmérés során összesen 29 egyede 
került rögzítésre, 2020-ban több ponton sikerült kimutatni a bányató déli oldalán, összesen 235 egye-
dét (37. ábra). 

 

37. ábra: A fellelt békakonty előfordulások (2019-2020) 

  

36. ábra: Békakonty (Fotó: Endrődyné 
Király Nikolett) 
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ONOSMA ARENARIA – HOMOKI VÉRTŐ 

Az érdeslevelűek (Boraginaceae) közé tartozó 
20-50 cm magas, bozontosan szőrös növény. A 
szár felül ágas, a gyökere fásodó. A levél 3-5 cm 
hosszú, 6-15 mm széles, lándzsás, ép szélű, ülő, a 
tőlevelek hosszabbak. A párta halványsárga, a 
csészénél harmadával hosszabb. Június elejétől 
augusztus közepéig virágzik. Elsősorban meszes 
homokpuszták, homoki rétek és legelők, sziklafü-
ves és pusztafüves lejtők, sziklagyepek, 
erdőspusztarétek, legelők, karsztbokorerdők 
faja, de előfordul homoki tölgyesek és erdei feny-
vesek, telepített fekete fenyvesek, nyáras boró-
kások tisztásain is. Védett, természetvédelmi ér-
téke 5 000 Ft.  

A faj POLGÁR (1941) utáni első adatai HORVÁTH 

LAJOS nevéhez fűződnek a kisalföldi homokpusztáról, aki két helyről jelezte. Lelőhelyeit SCHMIDT & BA-

UER (2005) foglalta össze.  

A projektterület keleti oldalán, jó természetességű nyílt gyepekben található két jelentősebb állo-
mánya. Egyedszáma 125 példányra tehető (39. ábra). 

 

39. ábra: Homoki vértő előfordulási adatai 2020-ban 

 

  

38. ábra: Homoki vértő (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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OPHRYS APIFERA – MÉHBANGÓ 

A kosborfélékhez (Orchidaceae) tartozó fajunk. Vékony 
szárú, 20-40 cm magas, tőlevelei viszonylag nagyok 6-10 cm 
hosszúak, 2-3 cm szélesek, hosszúkásak vagy lándzsásak. Vi-
rágai laza 3-10 virágú fürtöt alkotnak. A virág külső lepelleve-
lei rózsaszínűek vagy fehérek. A két belső, szőrös, ár alakú, 
zöldes rózsaszín lepellevél jóval kisebb a külsőknél. Az erős, 
domború barnásvörös, a közepén szabálytalan alakú, sárgás-
barnás rajzolatot viselő tojásdad mézajkat bársonyos papillák 
fedik. A mézajak tövénél két rövid, tompa, szőrös púpocska 
nő, erősen visszagörbült csúcsáról hegyes, kopasz függelék 
lóg (40. ábra). Pusztafüves lejtők, láprétek, felhagyott ho-
mokbányák növénye. Fokozottan védett, természetvédelmi 
értéke 250 000 Ft.  

A Kisalföldről POLGÁR (1941) szóbeli közlés alapján jelzi 
előfordulását a Bőnyi-erdőből. A győri homokterületekről 
2010-ben SCHMIDT dokumentálta, a lelőhelyet azóta beépítet-
ték. A lelőhelytől észak-keletre KIRÁLY 2011-ben találta meg 
újabb állományát, melyet veszélyeztetettsége miatt áttelepí-
tettek, de a mentés sikertelen volt. A megépült úttól néhány 
méterre 2013-ban újabb populáció került elő (SCHMIDT, 
2015).  

A 2013-ban felfedezett lelőhelyekről 2019-ben nem került elő, de az alapállapot felmérése során 
ENDRŐDYNÉ KIRÁLY NIKOLETT addig ismeretlen lelőhelyen találta meg 3 virágzó példányát. A 2020-as fel-
mérés során a korábban ismertetett élőhelyén kora tavasszal 36 tőlevelet számoltunk (41. ábra), mely-
ből később már csak 17 tő volt megtalálható, végül összesen 3 példánya virágzott. 

 

41. ábra: A méhbangó előfordulási adatai (2019-2020)  

40. ábra: Méhbangó Fotó: Barna Csilla) 
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ORCHIS MILITARIS – VITÉZKOSBOR 

A termőhelyétől függően 20 – 50 cm magas kosborfajunk 
(Orchidaceae). Tőlevelei (3-6) változatos tojásdad vagy széles lán-
dzsás 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 (42. ábra). Mézajka 
háromkaréjú, a középső karéj két részre osztott. A virág változatos 
színű: hófehér, halványpiros vagy sötétpiros. Lefelé irányuló sar-
kantyúja 6-7 mm hosszú. Májustól június végéig virágzik. Hegyi-, 
homoki-, irtás- és lápréteken, pusztafüves lejtőkön, gesztenyések-
ben, ligeterdőkben, száraz és üde tölgyesekben, karsztbokor er-
dőkben, láperdőkben él, de megtelepedhet bolygatott termőhe-
lyeken is. Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft.  

POLGÁR (1941) gyakori, szálanként vagy csoportosan előforduló 
fajként jelzi. Győr környékén több helyen is előfordul, elsősorban 
kissé nedvesebb területeken, SCHMIDT & BAUER (2005), illetve 
SCHMIDT (2010) számos élőhelyét ismerteti. 

A projektterületen szintén nedvesebb termőhelyen, két helyen 
található nagyobb egyedszámú populációja, egyébként elszórtan néhány töves állományai kerültek elő 
(43. ábra). Felmérése virágzás idején április végétől június elejéig zajlott a pontos egyedszám megadá-
sával, kis részben becsléssel. A 2019-es felmérés során 137 egyedet rögzítettünk, míg 2020-ban 211 
példányt.  

 
43. ábra: Vitézkosbor előfordulási adatai (2019-2020) 

  

42. ábra: Vitézkosbor (Fotó: Endrődyné 
Király Nikolett) 
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ORCHIS USTULATA – SÖMÖRÖS KOSBOR 

A sömörös kosbor 15-35 cm magas kosborféle 
(Orchidaceae). Tőlevelei tojásdad- lándzsás alakúak, 
szürkészöldek, 2-10 cm hosszúak. Szárlevelei felfelé kisebbe-
dők. Virágzata 10 cm-re i megnyúlhat, hengeres. A virágok 
aprók, 3-6 mm hosszúak. Lepelsisakjuk feketés-bíboros. A fe-
hér mézajak háromkaréjú, a középső hasábnak két szétálló 
cimpája van. A labellumon bíboros pontok találhatók. Sar-
kantyúja 1-2 mm, lefelé irányul. Május végén, június elején 
virágzik. Pusztafüves lejtők, homoki rétek, gesztenyések, he-
gyi rétek, irtásrétek, láprétek faja. Védett, természetvédelmi 
értéke 10 000 Ft. 

A Gönyűi homokvidéken több helyen előfordul, de sehol 
sem nagy számban. A projektterületen a győri segítőház mel-
lett SCHMIDT (2010) találta meg a fajt 2008-ban (2008.05.10., 
45 tő) egy nagyon faj gazdag homoki sztyeppréten. Élőhelyé-
vel kapcsolatban azt közli, hogy fokozottan veszélyeztetett a 
terepmotorosok tevékenysége, az akác terjedése és az ille-
gális hulladéklerakás miatt. 2017-ben valószínűleg azonos 
élőhelyen HORVÁTH GYULA mérte fel 16 példányát. 

A 2019-2020-as felmérések során nem sikerült a faj ezen 
lokális állományait megtalálni. KIRÁLY GERGELY az INV08 mintavételi helyen 1 tövet (45. ábra) talált 2020-
ban. 

 

45. ábra: A sömörös kosbor 2020-as adata  

44. ábra: Sömörös kosbor (Fotó: Endrődyné 
Király Nikolett) 
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OXYTROPIS PILOSA– BORZAS CSAJKAVIRÁG 

A pillangós virágúak (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, csak-
nem gömb alakú vagy hosszúkás tojásdad fejecskében nyílnak, 
a párta halványsárga (46. ábra). Az Astragalus nemzetségtől el-
térően 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 Gönyűi-homokvidéken gyakori faj. 
POLGÁR (1941), SCHMIDT & BAUER (2005), valamint RIEZING 
(2005,2012) is gyakorinak jelzi. A projektterület jelentős részén 
elterjedt, még a másodlagos degradált gyepekben, frissen boly-
gatott homokfelszínen is előfordul. A jó állapotú gyepeken 
pedig tömeges megjelenésű. Felmérése a könnyű észlelhető-
sége és felismerhetősége miatt májustól augusztusig tartott. 
Gyakorisága miatt 2019-ben a legtöbb felvételi pontnál jelenlétét rögzítettük, valamint a megjegyzés 
rovatban tömegességét is leírtuk (ritka, szórványos, közepesen gyakori, gyakori, tömeges). A ritka-szór-
ványos előfordulásnál egyedszáma 1-8 között változott m2-ként, míg a gyakori-tömeges megjelenésnél 
átlagosan 20-40 egyedet számoltunk m2-ként. 

A 2020-as felmérés során az anyag és módszer fejezetben ismertetettek szerint határoztuk meg 
egyedszámát, mely több mint 25 ezer példányra tehető (47. ábra). 

 
47. ábra: A csajkavirág egyedszámai a kijelölt mintaterületeken  

46. ábra: Virágzó csajkavirág (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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RANUNCULUS ILLYRICUS – SELYMES BOGLÁRKA 

A boglárkafélék (Ranunculaceae) közé tartozó, 30-50 cm magas 
évelő növény. Polikormon telepeket alkot, erősen tarackol. Az 
egész növény ezüstösen molyhos (48. ábra). Tőlevelei hosszú nye-
lűek, épek, szárlevelei tenyeresen három szeletűek, a szeletek szá-
lasak, ép szélűek. A virágok 2-3 cm-esek, a szirmok kerekdedek, cit-
romsárgák. Aszmag terméscsoport tojásdad, a terméske oldalról la-
pított. Májustól júniusig virágzik. Inkább mészkedvelő, száraz gye-
pekben, ritkább erdőkben él. Védett, természetvédelmi értéke 
5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) még gyakori, csoportosan előforduló fajként em-
líti. Napjainkra erősen megritkult, mindössze néhány dokumentált 
előfordulása ismert nagyrészt SCHMIDT & BAUER (2005), illetve 
SCHMIDT (2010) munkái nyomán.  

A 2020. évi terepi felmérés során, a projektterületen elszórtan, 
szálankét illetve kis csoportban találtuk összesen 19 példányát (49. 
ábra). A külső szakértő által végzett cönológiai felvételezés során 
jelenlétét három mintavételi területről mutatta ki (REF01, INV06, 
INV07). 

 

 

 
49. ábra: A selymes boglárka előfordulási adatai 2020 

  

48. ábra: Selymes boglárka (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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SAMOLUS VALERANDI – SZIKI ÁROKVIRÁG 

A sziki árokvirág a kankalinfélék (Primulaceae) közé tartozó 5-60 
cm magas növény (50. ábra). Levelei visszás-tojásdadok vagy hosz-
szúkásak, tompa csúcsúak. A párta 2-4 mm hosszú, fehér, cimpái 
elállók. Virágzása május-júliusra tehető. Enyhén sótűrő, nedves, 
gyakran lápos rétek, vízpartok, szikesek növénye. Védett, termé-
szetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) szórványos előfordulású fajként jellemzi. SCHMIDT 

& BAUER (2005) két aktuális előfordulását közli, majd SCHMIDT (2010) 
újabb élőhelyről publikál a Győr környéki gyakorlótér területéről.  

Az alapállapot felmérés során a SCHMIDT által publikált területen 
sikerült megtalálni. Lelőhelye egy kavicsos felszínű sekély, kiszá-
radó vizes mélyedésben található az M19-es felett átvezető híd 
segítőház felőli oldalán. Egyedszáma 1288 példány (51. ábra). 

 

51. ábra: Sziki árokvirág adatok 2020 

  

50. ábra: Sziki árokvirág (Fotó: Endrődyné Király 
Nikolett) 
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SCABIOSA CANESCENS - SZÜRKÉS ÖRDÖGSZEM 

A mácsonyafélék (Dipsacaceae) 
közé tartozó 15-50 cm magas növény. 
Szára elágazó, pelyhes. Meddő tőrózsá-
jának levelei 5–10 cm hosszúak és 1–
1,5 cm szélesek, az alsó szárlevelekkel 
együtt pelyhesek vagy (ritkán) kopa-
szak, épek, hosszúkás visszás-tojásda-
dok vagy lapát alakúak. A kisebbedő 
szárlevelek mélyen, fésűsen szeldeltek. 
A virágzat lilás-szürkéskék, lapos vagy 
félgömbös fejecske (52. ábra). A párta 
forrt, 5 cimpájú; a szélső virágok külső 
cimpái nagyobbak a többinél. Virágzása 
július-szeptember. Élőhelyét tekintve 
inkább mészkedvelő. Sziklagyepekben, 
szikla- és pusztafüves lejtőkön, 
löszpusztagyepekben, hegyi réteken, 
kaszálókon, homokpusztákon, száraz 
tölgyesekben, erdei- és 
feketefenyvesekben, ritkán lápréteken találkozhatunk vele. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) gyakori fajként jelzi homokon és kavicson. Termőhelyei azóta degradálódtak, ezért 
visszaszorulóban van. SCHMIDT (2010) a győri gyakorlótérről, több pontról 50 töves állományát jelzi. 

A 2020-as felmérés során az előbb jelzett területen, a segítőház mögött található jó állapotú gyep-
foltokban összesen 46 egyedet sikerült megtalálni (53. ábra).  

 

53. ábra: A szürkés ördögszem adatai 2020 

52. ábra: szürkés ördögszem (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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SCORZONERA PURPUREA – PIROS POZDOR 

A fészkesvirágzatúak (Asteraceae) közé tartozó, 10-60 
cm magas, évelő. A fészekvirágzatok csak nyeles virágokat 
tartalmaznak, a virág halványlila, vagy lilásrózsaszín (54. 
ábra). A virágok nyele egyszer-kétszer hosszabb a fészek-
pikkelyeknél. A kaszat 10-12 mm hosszú. A levelek szála-
sak 1-2 mm szélesek, ép szélűek, a fonákon az erek kiáll-
nak. A szár egy-négy fészkű. Májusban és júniusban virág-
zik. Mészkedvelő, sziklagyepek, sztyepprétek, száraz töl-
gyesek faja. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.  

A faj előfordulását a térségből már POLGÁR (1941) is je-
lezte. SCHMIDT & BAUER (2005) a ma ismert lelőhelyek több-
ségét leközölte. A projektterületen a győri segítőház mel-
letti jó állapotú homoki gyepben SCHMIDT 2006-ban egy lo-
kális előfordulását jelzi (5 tő). 

Az alapállapot felmérés során az előbb említett állomá-
nyát nem sikerült kimutatni. A projektterület jó állapotú 
zárt gyepjének és az erdőszegély határán 7 példány került 
elő 2020-ban. 

 
55. ábra: Piros pozdor adatai 2020 

  

54. ábra: Piros pozdor (Fotó: Endrődyné Király Niko-
lett) 
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STIPA PENNATA – PUSZTAI ÁRVALÁNYHAJ 

Magas termetű (50-70 cm), bojtos 
gyökérzetű évelő fűféle (Poaceae). Vé-
kony tőlevelei erőteljes csomókban áll-
nak. Levelei eleinte kisimultak, a virág-
zás végére összegöngyölődnek, 0,6 – 
1,5 mm átmérőjűek, kopaszak, fénye-
sek. A szárlevelek hüvelyei simák. A le-
vélnyelecske a szélén kopasz. Az álter-
més 14-20 mm, szálkája 20-35 cm. Késő 
tavasszal, májustól június közepéig vi-
rágzik (56. ábra). A talaj mésztartalmára 
közömbös, mészkő- és 
dolomitszikagyepekben, szikla- és pusz-
tafüves lejtőkön, erdőspuszta-réteken, 
homokpusztagyepeken, 
löszpusztaréteken, irtásréteken él. Vé-
dett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

A kisalföldi meszes homokpusztagyepek gyakori, társulásalkotó faja. A projekt területén a jó álla-
potú gyepekben gyakori, a degradál gyepekben szálanként, vagy kis csoportokban fordul csak elő. Tér-
képet a területen való általános megjelenése miatt nem közlünk. 

  

56. ábra: Árvalányhaj zárványgyepben (Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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CEPHALANTHERA LONGIFOLIA – KARDOS MADÁRSISAK 

A kosborfélék (Orchidaceae) családjába tartozó 25-40 cm magas 
növény. Lomblevelei (8-14) lándzsás vagy szálas-lándzsás alakúak, 7-
12 cm hosszúak, 1-2,5 cm szélesek (57. ábra). Az alsó két virághoz 
tartozó murvalevelei néha hosszabbak, mint a magház, de a felsőb-
bek mindig rövidebbek. Virágzatában 8-20 fehér virág található, de 
sárgás és vajszínű színváltozat is ismert. Külső lepellevelei hosszúkás-
tojásdadok, kihegyezettek, a belső lepellevelek tojásdadok. A 12-15 
mm hosszú mézajak két részre tagolódik, az ajakzászlóján narancs-
sárga foltot és 4-7 hosszanti barázdát visel. Virágzási ideje májusra 
tehető. A talaj kémhatását tekintve tág tűrésű. Hazánkban bükkösök-
ben, gyertyános-tölgyesekben, száraz tölgyesekben, 
erdeifenyvesekben, gesztenyésekben, ligeterdőkben fordul elő. Vé-
dett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

SCHMIDT (2010) teszi a faj első említését a homokpusztáról, 1 tövet 
közöl Nagyszentjános közelében, egy homokbányában.  

20020.06.15.-én Endrődyné Király Nikolett és Kovács Dániel a 
projektterület határán tölgyesben találta meg három elvirágzott pél-
dányát (58. ábra). 

 
58. ábra: A kardos madársisak adata (2020) 

 

  

57. ábra: Kardos madársisak (Fotó: 
Endrődyné Király Nikolett) 
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NEOTTIA NIDUS-AVIS – MADÁRFÉSZEK BÉKAKONTY  

A kosborfélékhez tartozó (Orchidaceae) tartozó, 15-45 cm-re 
megnövő, korhadéklakó növény. Viaszszerűen halványbarnás, 
néha sárgásbarnás (59. ábra). Levelei redukáltak, pikkelysze-
rűek. A virágzat tömött fürt, de alul lazábban helyezkednek el. A 
lepellevelek 4-6 mm hosszúak, összeborulók. A virágok mézajka 
9-13 mm hosszú, sarkantyú nélküli. Virágzási ideje május-június. 
Rizómája vízszintesen nő, számos sűrűn fejlődő, húsos, gyökszőr 
nélküli gyökérrel rendelkezik. Kifejezetten árnyéktűrő növény, 
szinte minden erdőtípusban előfordul. Védett, természetvé-
delmi értéke 5 000 Ft. 

POLGÁR (1941) elszórtan, szálanként előforduló, de gyakori 
fajként említi a Pannonhalmi-dombság tölgyeseiből. SCHMIDT & 
BAUER (2005) elsőként ismerteti a győrszentiváni Haraszt-erdő-
ből. 

Az elmúlt évek kutatásai során több új lelőhelyen sikerült 
megtalálni.  

A projektterület határán a győrszentiváni temető melletti 
tölgyesben a 2020-as felmérés során 110 egyede került elő (60. 
ábra). 

 

 
60. ábra: A madárfészek békekonty adatai (2020) 

  

59. ábra: Madárfészek békakonty (Fotó: 
Kovács Dániel) 
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INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK: 

ROBINIA PSEUDOACACIA – FEHÉR AKÁC 

A fehér akác a pillangósvirágúak (Fabaceae) család-
jába tartozó észak-amerikai adventív faj. Hazánkba 
1710-1720 között hozták be és azóta napjainkig a fehér 
akác Magyarország legnagyobb területet elfoglaló fafaja 
lett (BARTHA ET AL, 2006). 

Állományban és jó termőhelyen magassága 30-35 m. 
Szabadállásban törzse zömök, lombkoronája szabályta-
lan, alacsony magasságban is ágakra bomlik. Zárt állás-
ban törzse nyúlánk, lombkoronája fordított kúp alakú 
(61. ábra). Gyökérzete fiatalkorban mélybe hatoló szívó-
gyökérzet, később gazdagon elágazó oldalgyökereket 
hoz. Levelei páratlanul szárnyaltak, 9-19 átellenesen 
álló levélkéből állnak. Pillangós fehér virágai levélhónalji 
fürtökben nyílnak. Hüvely termései felnyílók, laposak, 4-8 vese alakú magot tartalmaznak. 

Az akác nitrogéndúsító hatása súlyos problémákat okoz, jellegzetes nitrofil növényzet kialakulásá-
hoz vezet. Allelopatikus hatása ismert, anyagcseretermékei más növények növekedését, fejlődését ká-
rosan befolyásolják. Az akác sarjadzóképessége, sarjaival kolóniát képző vegetatív szaporodása, vala-
mint 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 szegé-
lyezve gyakoriak a nagy kiterjedésű magas aranyvesszős foltok. Felmérésére két módszert választot-
tunk. Az elszórt kisebb csoportban megjelenő egyedeket jelenléttel rögzítettük, míg a jelentősebb ki-
terjedésű állományokat légi fotón határoltuk le. Kiterjedése a területen körülbelül 60 ha-ra tehető. A 
legjelentősebb kiterjedésű fás szárú inváziós faj a projektterületen (62. ábra).  

62. ábra: Az akác elterjedése a projektterületen 

61. ábra: A fehér akác terjeszkedése egy 
gyepterületen (Fotó: Szita Renáta) 
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AILANTHUS ALTISSIMA – BÁLVÁNYFA 

A bálványfa a bálványfafélék 
(Simaroubaceae) családjába tartozó, Ázsiá-
ból származó faj, mely Európába az 1700-as 
évek közepe táján került, és erős ellenálló 
képessége miatt egyre gyakrabban ültették 
díszfaként (UDVARDY 2004). Fája nem jól 
hasznosítható, általában értéktelennek mi-
nősítik (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, töréke-
nyek, a keresztmetszet nagy részét kitevő 
szivacsos bélszövet világosbarna. Friss haj-
tásai zöldesek vagy vöröslők, egy év alatt 
akár 3 m-t is növekedhetnek az első kemé-
nyebb fagyokig. Leveleik hossza elérheti az 1 m-t; páratlanul, vagy ritkábban párosan szárnyasan ösz-
szetettek, fejlettségüktől függően 13 – 41 levélkéből állnak (63. ábra). A levélkék mindkét oldalát mik-
roszkopikus mirigyszőrök borítják, amelyek kellemetlen, szagú illóolajat termelnek. Ennek fontos sze-
repe 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 bálvány-
fával fertőzött területek növényzete a fertőzést megelőző állapothoz képest folyamatosan degradáló-
dik. Kezdetben a gyökérből kioldódó allelopátiás vegyületek, majd a fokozódó beárnyékolódás hatá-
sára az eredeti növényzet értékesebb fajai fokozatosan kiszorulnak. A nagy mennyiségű lehulló lomb-
tömeg és az avar bomlása a talajban nitrogénfeldúsulást indít el. 

Inváziós sikerességének számos oka van. Magja hosszú ideig megtartja csíraképességét. Gyökerei-
nek 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 károsod-
nak, gyökerein a talajfelszín közelében járulékos rügyek fejlődnek; az ilyen egyedek idővel sűrű sarjte-
leppé 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 átha-
tolhatatlan sűrűség alakul ki. Legjobban a nagy diverzitású, középhegységi száraz gyepeket, bokorer-
dőket, nyílt homoki gyepeket veszélyezteti (GENCSI & VANCSURA 2002; UDVARDY 2004, ÓNODI 2016). 

63. ábra: Fiatal bálványfa (Fotó: Szita Renáta) 
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A projektterületen elszórtan megtalálható, néhol kisebb csoportokban, néhol már sűrű, zárt állo-
mányokban. A felmérés során jelenlétét rögzítettük. Jelenleg nem jelentős kiterjedésben, de minden-
hol megfigyelhető az idősebb egyedek körül a nagyszámú fiatal újulat, mely évről évre egyre számot-
tevőbb (64. ábra). 

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. Magyaror-
szágon elsősorban a szikesek és a különböző romtalajok, roncsterületek fásítására használták, valamint 
alkalmazták mezővédő erdősávokban is. Elsősorban sík vidékeinken találjuk. 

Változatos megjelenésű, 8−10 m magasságra megnövő fa, de gyakran csak cserjetermetű marad 
(65. ábra). Törzse többnyire térgörbe, megdőlt, alacsonyan elágazó, vastag oldalágakra bomló. Mélyre 
hatoló karógyökeret fejleszt, melynek első rendű oldalgyökerei vízszintesek, messze terjednek. Kérge 
idősebb korban sötét- vagy szürkésbarna, felrepedező és hosszanti foszlányokban leváló.  

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 pik-
kelyszőrök borítják, kifejlődve felül zöldek, fényesek, fonákuk ezüstfehér. Virágai levélhónaljiak, illato-
sak, 1−3-asával nyílnak, 4 tagúak, pártájuk hiányzik. A virágtakaró kívül ezüstfehér, belül sárga. Csont-
héjas termése 10−16 mm hosszú, tojásdad vagy ellip`kus, ezüstszürke, pikkelyszőrökkel sűrűn fedett. 
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 is terjedhetnek. A faj vegetatív terjeszkedése gyenge, csak tősarjakat hoz, sé-
rülése esetén a gyökérnyakból és a távolabbi gyökerekből feltörő sarjhajtásokkal regenerálódik, bete-
metett ágai meggyökeresednek.  

64. ábra: Észlelt bálványfa egyedek és foltok (középponti koordinátái) 
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Erősen fényigényes, árnyéktű-
rése mérsékelt. Szárazságtűrő, 
xeromorf felépítését mutatja hajtás-
rendszeréhez képest nagy tömegű 
gyökérzete, erős ozmotikus szívó-
ereje és pikkelyszőrökkel fedett le-
velei. Mérsékelten melegigényes, de 
rendkívül tág hőmérsékleti szélsősé-
geket is elvisel. Baziklin, sótűrő, a ta-
laj tápanyagtartalmával és szerkeze-
tével szemben meglehetősen igény-
telen, homoktól az agyagtalajokig 
sokféle talajtípuson megél. A levegő 
és a talaj szennyezettségét is jól to-
lerálja.  

Hazánkban a keskenylevelű 
ezüstfa elsősorban nedvesebb réte-
ken, folyók, csatornák mentén, il-
letve szikes területeken jelenik meg, különösen ott, ahol a közelben telepített állományai találhatók. 
Fátlan élőhelyeken történő megjelenése miatt lokálisan háttérbe szorulhatnak a fényigényes fajok, nit-
rogénkötő sugárgombája miatt nitrofil gyomnövények megtelepedését segítheti elő. Terjedését a ma-
goncok kihúzásával, az idősebb fák kivágásával, illetve vegyszeres úton is próbálják korlátozni. 

Felmérése során jelenlétét rögzítettük. A projektterületen főként az utak mentén szálanként, kisebb 
csoportokban megtalálható (66. ábra). Az inváziós növényfajok irtása során egyedei kivágásra kerül-
nek. 

 

65. ábra: Keskenylevelű ezüstfa liget (Fotó: Sziata Renáta) 

66. ábra: Ezüstfa előfordulási adatok (2019) 
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SOLIDAGO GIGANTEA – MAGAS ARANYVESSZŐ 

A magas aranyvessző az őszirózsafélék 
(Asteraceae) családjába tartozó észak-amerikai 
eredetű faj. A Solidago fajok magyarországi terje-
déséről először MOESZ GUSZTÁV számolt be 1909-
ben. Terjedése valószínűleg nem egy pontról in-
dult, hanem közel egy időben több helyen is kiva-
dulhatott. Az egész országban előfordul. Víz- és 
tápanyag-ellátottság szempontjából tágtűrésű 
faj.  

Magaskórós évelő növény, száruk a virágzat-
rendszerig nem elágazó, kopasz. A szárlevelek 
szórt állásúak, háromerűek, lándzsás vagy hosz-
szúkás-lándzsás alakúak, felső harmadukban fű-
részesek, alul ép szélűek. A végálló virágzatrend-
szer fő- és oldalvirágzatokból áll. A sárga színű fé-
szekvirágzatok mind a fő-, mind az oldalvirágzatokban bugavirágzatba tömörülnek. Termése 
repítőszőrös kaszat.  

A kaszattal történő ivaros szaporodás csak az új élőhely meghódításakor jelentős. Ennek egyik oka, 
hogy a kaszatok egy részét kórokozók elpusztítják, a másik, hogy csak fényben csíráznak, szabad talaj-
felszínre van szükség, a növényzet és az avarborítás tehát egyaránt gátolja a csírázást (MIHÁLY & 
BOTTA-DUKÁT, 2004). Tarackjaik a talajban 10–20 cm mélyen helyezkednek el, behálózzák a talajt, 3–
4 év alatt általában diszperz eloszlású sarjtelepeket alakítanak ki. A sarjtelepek záródását követően 
monodomináns állományok alakulnak ki (67. ábra), mely együtt jár az eredeti növénytakaró pusztulá-
sával. 

A projektterület leggyakoribb lágyszárú inváziós faja (70. ábra). Felmérése áprilistól augusztus vé-
géig zajlott. Állományait jelenléttel és kiterjedésének megadásával rögzítettük. Helyenként több száz 
m2-es monodomináns állományokat alkot. Kiterjedése legalább 55 000 m2-re tehető (68. ábra).  

 
68. ábra: A magas aranyvessző központi koordinátái 2019 

 

67. ábra: Kiterjedt magas aranyvesszős folt akácos körül 
(Fotó: Endrődyné Király Nikolett) 
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ASCLEPIAS SYRIACA – SELYEMKÓRÓ 

A selyemkóró a selyemkórófélék (Asclepiadaceae) család-
jába tartozó Észak-Amerika keleti síkságairól származó faj.  

A faj magyarországi elterjedését nagyban elősegítette, 
hogy sokoldalú hasznosíthatóságot tulajdonítottak neki. Mi-
után a növény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
szántóföldi művelésével felhagytak. A termesztésből vissza-
maradt, majd elvadult állományai inváziós centrumokként 
működtek. Különösen a kevéssé kötött homoktalajokon ter-
jedt el rendkívül gyorsan.  

80-150 cm magas, erőteljes növekedésű évelő növény 
(69. ábra). Vastag gyökerei a talaj felszíne alatt általában 10-
40 cm mélyen haladnak. A gyökerek rizómaszerűek, de nem 
hajtáseredetűek.  

A hajtások levelei átellenesek, rövid nyelűek, széles lán-
dzsásak, 15-25 cm hosszúak, 5 – 9 cm szélesek, épszélűek, ta-
golatlanok, vaskosak, erős erűek, fonákjukon fehéren moly-
hosak. A virágok levélhónalji vagy/és végálló, 5 – 10 cm hosz-
szú nyelű bogernyőben állnak, hímnősek, öttagúak, színük fe-
hérestől a rózsaszínűn át a vörösig változik. 

A magvak csírázása április közepétől május közepéig tart, 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. A termések augusztus végén, szeptemberben érnek be (BAGI, 1999). 

A selyemkóró a természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő inváziós fajok között kiemel-
kedő, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékén is szerepel.  

A projektterületen többnyire bolygatott területeken, elszórtan, kis csoportokban van jelen. Zárt 

gyepekben nem jellemző. Felmérését jelenléttel, pontos és/vagy becsült egyedszámmal, és kiterjedé-

sének megadásával rögzítettük. Könnyű észlelhetősége miatt felvételezése áprilistól augusztusig zaj-

lott. Az adatokat összegezve kb. 1000 m2-en 2500 egyedét rögzítettük (70. ábra).  

 
70. ábra: Selyemkoró elfőfordulások gócpontjai (2019) 

69. ábra: Fiatal selyemkóró (Fotó: Szita 
Renáta) 
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EGYÉB JELENTŐS ÖZÖNFAJOK 

CELTIS OCCIDENTALIS – NYUGATI OSTORFA 

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

25 méternél rendszerint nem 
magasabb fa. Törzse zárt állásban 
egyenes, szabad állásban nagy, vas-
tag, rendezetlen ágakra bomlik, alsó 
ágai, gallyai csüngenek. Gyökérzete 
gazdagon elágazó, mélyre hatoló. 
Kérge fiatalon sima, szürke, később 
szürkésbarna, rücskös dudorokkal és 
bordákkal tarkított. Vesszeje vé-
kony, barna vagy vörösesbarna, 
paraszemölcsei feltűnők, fehéresek. 
Levelei tojásdadok, 5–10 cm hosz-
szúak, 2,5–5 cm szélesek. A levélváll 
lekerekített, gyengén részarányta-
lan, a levél a legszélesebb része fö-
lött szálkásan fűrészes, fogai előre-
hajlók, csúcsa kihegyezett. A levél 
színe fénylő zöld, kopasz, fonáka hal-
vány- vagy sárgászöld, az erek men-
tén 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 
(71. 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 marad-
nak. Mélyen gyökerezik, gyökere 3–6 méteres mélységbe is lehatolhat. Általában gazdagon hoz ter-
mést. 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 kom-
petitív 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 köz-
vetítése 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. 

  

71. ábra Nyugati ostorfa termése (Fotó:Schmidt Dávid) 
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AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA – ÜRÖMLEVELŰ PARLAGFŰ 

Az ürömlevelű parlagfű az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó észak-amerikai eredetű 
faj. Európába a XIX. század 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. világ-
háború után felgyorsult terjedése. Csupán az északkeleti hegyvidék tekinthető viszonylag mentesnek 
az inváziótól. Gyors terjedése vélhetőleg a mezőgazdaságban és a szállításban végbement változások-
kal függ össze. Az ürömlevelű parlagfű alapvetően a mezőgazdasági és ruderális területek faja, de boly-
gatással időszakosan megjelenik különböző gyepekben és évekig gyomosít erdőfelújításokban. 

Egyéves, 20–150 (–200) cm magas, felálló szárú nö-
vény. Szára többnyire egyenes, rövid borzas szőrű, dú-
san oldalágas (72. ábra). Alsó levelei átellenesek, a fel-
sők váltakozó állásúak. A levélnyél rövid, a lemez 1–2–
3-szorosan szárnyasan szeldelt. A szeletek tojásdadok, 
a fonákon rányomottan pelyhesek. Apró porzós és ter-
mős 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) vi-
rág található. Az egyvirágú termős, 3–4 mm–es fészkek, 
4–6 fogú fészekörvvel körülvéve, a felső levelek hónal-
jában egyesével vagy kisebb csoportokban helyezked-
nek el, zöldek (CSISZÁR, 2012). 

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

Viszonylag fényigényes, különösen fejlődésének ko-
rai időszakában. A faj többféle talajtípuson is megél, 
csupán a szélsőséges termőhelyekről hiányzik. Előnyben részesíti laza, jól szellőzött, hamar átmele-
gedő, bázikus talajokat. A szárazságot jól tűri, a rövid idejű elárasztást elviseli. Zavarástűrő, sőt zava-
ráskedvelő faj. Tartós jelenlétére alapvetően a bolygatott helyeken számíthatunk (CSISZÁR, 2012). 

Az ürömlevelű parlagfű hazánk egyik legközismertebb gyomnövénye. Tömeges elterjedése és erő-
sen allergén virágpora miatt vált közegészségügyi problémává. Gazdasági szempontból is kiemelt je-
lentőségű. 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 talaj-
bolygatás állandósíthatja jelenlétét. 

A projektterületen korlátozott a jelenléte, elsősorban a korábban bolygatott vetett gyepben, vala-
mint az illegális motokrossz pálya területére koncentrálódik. A földmunkákkal érintett helyszíneken 
2020-ban jelentősen elterjedt. A kaszálás mellett fűmag vetéssel is elősegítik kiszorulását és a eltűné-
séhez gyep mielőbbi záródását kell elérni. Az özönfajok visszaszorítását célzó legeltetés tervezésekor 
fontos szempont lesz a megfelelő számú állatállomány beállítása, mert a túlzott taposás kedvezne ter-
jedésének. 

 

72. ábra: Ürömlevelű parlagfű (Fotó: Vidéki Róbert) 
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ÉRTÉKELÉS 

A felmérések során összesen 28 védett és 1 fokozottan védett növényfaj jelenlétét sikerült kimu-
tatni, a növényfajok közül egy közösségi jelentőségű (Iris arenaria). 

A projektterület leggyakoribb néhol tömeges védett növényei a csajkavirág (Oxytropis pilosa), és a 
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), melyeknek a becsléséhez a kijelölt mintavételi kvadrátok 
adatait vettük alapul. Jelentős állománya van a tavaszi héricsnek (Adonis vernalis), a pusztai árvalány-
hajnak (Stipa pennata), a budai imolának (Centaurea sadleriana) és a kései szegfűnek (Dianthus 
serotinus). Stabil állománya van a területen a közösségi jelentőségű homoki nősziromnak (Iris 
arenaria). Ritka és megjelenésében sem tömeges védett fajai a homoki szalmagyopár (Helichrysum 
arenarium), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), az árlevelű len (Linum tenuifolium). 

A hazai orchideák közül több fajt is sikerült a területről kimutatni. Egyedszámuk változása 
rapszódikusan alakul, ezért sokkal nehezebben értelmezhető, elemezhető, mint más fajoknál. A virá-
gos növények fejlődési folyamatát több szakaszra osztják, megkülönböztetik egymástól a különböző 
fejlettségi állapotú életszakaszokat és korosztályokat. Az egyes életszakaszok hosszúsága fajtól és kör-
nyezeti körülményektől is függ. Gyakran előfordul, hogy az egyed ugyanabban az életfázisban marad a 
következő évi vegetációs periódusban, de az is általános, hogy egy fejlettebb életszakaszból visszalépés 
történik (MOLNÁR V., 2011). Mint egyéb virágos növényeknél, úgy az orchideáknál is fajonként eltérhet 
a csírázástól az első zöld levél megjelenéséig, és az első zöld levél megjelenésétől a virágzásig szükséges 
idő, ami a faj észrevehetőségét erősen korlátozza. (Virágzó orchideákat könnyebb megfigyelni, mint a 
tőleveleket, igaz a kora tavasszal tőlevelet hozó fajok a barna fűavarból, levélavarból kitűnnek). Sokszor 
a külső körülményektől függően az adott orchidea akár a talajban is átvészelheti a számára kedvezőtlen 
időszakot (pl. túl sok vagy túl kevés csapadék, avarégés, földmunkák, stb.), ilyenkor az észlelése nem 

lehetséges. Számára kedvező viszonyok esetében pedig tömeges is lehet a megjelenése.  

- Az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio) a kisalföldi homokpuszta leggyakoribb kosbor-
faja. Korábbi adatok alapján elmondható, hogy a legstabilabb állománya él a projektterüle-
tén.  

- Vitézkosbornak (Orchis militaris) korábbról számos adata ismert a projektterületről és kör-
nyékéről. Legjelentősebb állománya a homokbányató környékén van, de elszórtan több he-
lyen sikerült kimutatni. 

- A mocsár nőszőfű (Epipactis palustris) gyakorlótér területén lévő állományt 2004-ben em-
lítik először. A terület mindhárom vizes élőhelyen kimutatható volt. 

- A hússzínű ujjaskosbornak (Dactylorhiza incarnata) nem volt ismert adata a területen, a 
2020-as felmérés során a vasúti rakodótól északra, az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
kerítése mentén kiszáradó sekély vizes élőhelyén került elő. Az itt kialakult élőhely rendkí-
vül értékes, számos védett növénynek ad otthont.  

- A tojásdad békakonty gyakorlótéri (Neottia ovata) néhány töves állományát SCHMIDT  jelzett 
2010-ban a bányató területéről. Az állományt TAKÁCS 2011-ben mérte fel, már több száz 
egyedet talált. A 2019-es és 2020-as felmérések során az állománynagyság rapszódikusan 
alakult (2019; 29 tő) (2020; 235 tő). 

- A sömörös kosbort (Orchis ustulata) a győri segítőház mellett SCHMIDT találta meg 2008-
ban, egy nagyon fajgazdag homoki sztyeppréten. Következő adatát ugyaninnen 2017-ben 
Horváth Gyula jelzi. A 2019-2020-as felmérések során nem sikerült a faj ezen lokális állo-
mányait megtalálni, de közvetlen közelükben az akácos mintavételi hely cönológiai adatai 
között KIRÁLY GERGELY 1 tövet talált. 

- A fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) gyakorlótéri állománya 2002 óta ismert. 
Lelőhelyének egy részét beépítették, egyedszáma 2019-ben néhány tő volt, 2020-ban 11 
tövet számoltunk. 
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- A fokozottan védett méhbangó (Ophrys apifera) előfordulása a projektterületen 2013 óta 
ismert. A 2019-es felmérés során az ismert lelőhelyéről nem sikerült kimutatni, míg egy 
addig ismeretlen lelőhelyről három virágzó példánya került elő. 2020 kora tavasszal felmért 
36 tőlevélből a legtöbb visszahúzódott, összesen 3 virágzó példány volt ez évben. 

- A projekt területen kívül, annak határában új lelőhelyét tártuk fel a madárfészek békakonty-
nak (Neottia nidus-avis) (3 példány), a felmérés közben 3 már elvirágzott egyede került elő 
a kardos madársisaknak (Cephalanthera longifolia) is, melynek a területről korábban nem 
volt ismert előfordulási adata. 

A terület egyik növényritkasága a sziki árokvirág (Samolus valerandi). Lelőhelye egy kavicsos felszínű 
sekély, kiszáradó vizes mélyedésben található az M19-es felett átvezető híd segítőház felőli oldalán, 
állománya itt stabil. 

A szártalan csüdfű (Astragalus exscapus) előfordulása a projektterületen ismert volt, de állománya 
a korábbi adatokhoz mérten emelkedőnek mondható. 

A fényes poloskamagnak (Corispermum nitidum) korábban az illegális motokrosszpálya területéről 
volt ismert állománya. A múlt évi földmunkák során számos pionír élőhely keletkezett, ami úgy tűnik 
kedvezett a faj számára, így egyedszáma az ezt követő évben nőtt. 

A kési gyíkpohárnak (Blackstonia acuminate) ismert állományai voltak a gyakorlótér területéről, 
melyek jelentős részét beépítették, az alapállapot felmérés során az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
kerítése mentén egy kiszáradó sekély vizes élőhely került elő állománya. 

A selymes boglárkának (Ranunculus illyricus) a projekt terület jó természetességű gyepfoltjaiban 
elszórtan néhány töves állománya került rögzítésre a felmérés során.  

Homoki vértő (Onosma arenaria) csupán a projektterület keleti részein található jó természetes-
ségű homokgyepjeiben van jelen. 

A terület növényritkaságai az apró nőszirom (Iris pumila), a szürkés ördögszem (Scabiosa 
canescens), a piros pozdor (Scorzonera purpurea), melyeknek kis egyedszámú lokális állománya kerül-
tek csak elő az alapállapot felmérés során. 

A korábbi irodalmakat és publikációkat áttekintve a következő védett növényfajoknak voltak adatai, 
melyeket az alapállapot felmérés során nem sikerült kimutatni, de az élőhelyrekonstrukciók előreha-
ladtával a monitoring során potenciálisan előkerülhetnek:  

- poloskaszagú sisakos kosbor (Anacamptis coriophora), 
- leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), melynek első adatát a térségből SCHMIDT jelezte 2006-ban. Élő-

helyével kapcsolatban azt közli, hogy a kisalföldi homoki vegetáció egyik legjobb állapotban lévő 
homokpusztagyep-maradványa (SCHMIDT, 2011), melyet a 2019-2020-as felmérések tapasztalatai is 
igazolnak.  

- A kései pittypangnak (Taraxacum serotinum) a Hecsei-erdő területéről volt korábbi adata, melyet 
az ipari beruházás során nagyrészt beépítettek (SCHMIDT, 2015).  

- A sokvirágú habszegfüvet (Silene multiflora) Hecsepusztán a lőszerraktártól Ny-ra az ipari vágányig, 
gyengén szikes gyepekben gyakori fajként írják le (SCHMIDT,2010). A faj az alapállapot felmérés során 
nem került elő. 

A lágyszárú inváziós fajok közül a legjelentősebb mennyiségben a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea), míg a fás szárúak közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a bálványfa (Ailanthus 
altissima) van jelen a területen. További inváziós fajok a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus 
angustifolia), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lágyszárúak közül pedig a selyemkóró (Asclepias 
syriaca) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 
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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 fek-
szik a még aktív katonai kiképzés területén. HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt természetvé-
delmi terület része. 

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 két-
évente monitorozzuk a konkrét beavatkozást igénylő akciók eredményességét saját alkalmazottak és 
külső szakértők bevonásával. Várhatóan a helyreállítási beavatkozások következtében nő a homoki 
gyepek kiterjedése és javul a meglévő, degradált gyepek természetessége, mely kedvezően hat az itt 
élő védett növények populációira. 

A tanulmány a védett és inváziós fajok 2019-2020-ban végrehajtott alapállapot felmérésének ered-
ményeit mutat be. Az élőhelyeket érintő beavatkozások előtt a projekt teljes területén az Igazgatóság 
szakemberei felmérték a védett és inváziós növények állományait. A terepi felmérés során elsősorban 
a pontszerű adatok gyűjtése volt a cél a terület különböző vegetációs időszakokban módszeresen, szisz-
tematikus bejárása során. 

A védett növényfajok közül kettő, a homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) és a borzas csajkavirág 
(Oxytropis pilosa) a projektterület egészére nézve tömeges megjelenésűnek mondható. Ezért 2020-
ban a TIR NBmR Védett edényes növényfajok monitorozása (2011) által meghatározott „B” mintavételi 
típust alapul véve, egyedszámukat 14 db 100 m x 100m-es mintavételi kvadrátban határoztuk meg. A 
2014-es élőhelytérképet alapul véve lehatároltuk a gyepes területeket (124 ha). A 14 mintaterület ad-
ataiból átlagot számítva megbecsültük egyedszámukat. 

A felmérések során 28 védett és egy fokozottan védett növényfaj jelenlétét sikerült kimutatni, me-
lyek közül egy közösségi jelentőségű (Iris arenaria). Összesen 4762 felvételezési pont került rögzítésre. 

A projektterületen jelentős állománya van a tavaszi héricsnek (Adonis vernalis), a pusztai árvalány-
hajnak (Stipa pennata), a budai imolának (Centaurea sadleriana), és a kései szegfűnek (Dianthus 
serotinus). Stabil állománya van a közösségi jelentőségű homoki nősziromnak (Iris arenaria). Ritka és 
megjelenésében sem tömeges védett fajai a homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), a bunkós 
hagyma (Allium sphaerocephalon), az árlevelű len (Linum tenuifolium). 

A hazai orchideák közül több fajt is sikerült a területről kimutatni. Köztük a leggyakoribb az agár 
sisakoskosbor (Anacamptis morio), de a vitézkosbornak (Orchis militaris) a mocsár nőszőfűnek 
(Epipactis palustris) és a tojásdad békakontyból (Neottia ovata) is stabil állomány van. A terület ritka 
orchidea fajai a hússzínű ujjaskosbor(Dactylorhiza incarnata), a sömörös kosbor (Orchis ustulata), a 
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium),és a méhbangó (Ophrys apifera). A projekt területen 
kívül, annak határában mértük fel a madárfészek békakontyot (Neottia nidus-avis), és a kardos madár-
sisakot (Cephalanthera longifolia). 

A terület növényritkaságai a sziki árokvirágnak (Samolus valerandi), a szártalan csüdfű (Astragalus 
exscapus), a fényes poloskamag (Corispermum nitidum),és a kési gyíkpohár (Blackstonia acuminate). 

Szórványosan van jelen a selymes boglárkának (Ranunculus illyricus), a homoki vértő (Onosma 
arenaria), az apró nőszirom (Iris pumila), a szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), a piros pozdor 
(Scorzonera purpurea). 

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