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S C H M I D T  D Á V I D

VonalaS léTeSíTMények 
MenTén TerjeDő nöVények 

VaS Megyében

Bevezetés

Az útépítés és a közlekedés egyidős az em -
beriséggel. A vas megyét is átszelő Borostyánkőutat az I. század elején építették ki kavics-
alapozással, bazaltburkolattal, 7 méter szélességben, és a római uralom négy évszázada alatt
folyamatosan gondozták, többször átépítették (KAROLINY 1987). A Római Birodalom
széthullását követően a közlekedés fejlődése lezárult, az útépítés európa területén megszűnt.
Magyarországon 1848-ban mindössze 2300 km kiépített közúthálózat volt; 26 vármegyé-
ben egyáltalán nem volt közút. Rendszeresen gondozott utakról csak a vasútépítések meg-
indulásával és a közutak állami kezelésbe vételével a XIX. század közepétől lehet beszélni
(LUKÁCs 1966). Az 1900-as évek elején az utak fejlesztése nem élvezett prioritást, ezért
a vasút dominált mind a személyszállításban, mind pedig az áruszállítás terén. Az aszfalt-
burkolatú út csak a XX. század ’20-as és ’30-as éveiben terjedt el. Az 1960-as évektől a
makadámutak teljes felújítása, a gyorsforgalmi utak építése és végül az autópályák létreho-
zása új alapokra helyezte a közúti közlekedést (NéMetH 2016). 

A közúthálózattal szemben a vasútvonalak (körülményesebb megépíthetőségük okán
is) nem estek át ennyi szerkezeti és nyomvonal-változtatáson. vas megye területén már több
mint egy évszázada, 1865 és 1894 között megvalósultak a jelenleg is meglévő vonalak (KA-
ROLINY 1987), amelyek az idők folyamán főként korszerűsítéseken estek át, nyomvonaluk
a régi maradt. 

FAJvÁNDORLÁs Az UtAKON – ÚtöKOLógIA

Az elsősorban autópályák által alkotott modern gyorsforgalmi úthálózati rendszerek nem
csak technikai értelemben helyezték új alapokra a közlekedést. ökológiai folyosóként szol-
gálnak a különböző élőlényeknek, amelyekkel ma már egy önálló tudományág, az útökoló-
gia foglalkozik (KOzÁR et al. 2013). Nyugat-európában már az 1980-as évektől
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megfigyelték egyes élőlénycsoportok (növények, rovarok) esetében, hogy a gyorsforgalmi
úthálózatot, valamint a vasútvonalakat ökológiai folyosóként használják (CLARKe 2002,
töRöK et al. 2003). Az addig általában országon belül zajló fajmigráció a 2000-es évekre
nemzetközi léptékűvé kezdett válni,
aminek hátterében egyértelműen az
úthálózatok egyre sűrűsödő rend-
szerének kiépülése és országok kö-
zötti összekapcsolása áll. A terjedő
növények között számos faj magas
inváziós potenciállal rendelkezik,
ami ökológiai szempontból igen
nagy kockázatot rejt (PYŠeK et al.
2002). Az autópályák mentén kimu-
tatott rovarkártevők özönszerű ter-
jedésének felismerése megmutatta,
hogy az autópályáknak, mint mak-
roökológiai transzport-vektornak a
rendszeres megfigyelése elengedhe-
tetlen (KOzÁR et al. 2004). 

Az osztott pályás útvonalak (autópályák, gyorsforgalmi autóutak) kialakítása több alap-
vető tulajdonságban jelentősen eltér a többi közúttól (első- és másodrendű főutak, mellék -
utak): 1) Nem érintenek településeket. 2) többsávos kialakításúak. 3) építésük nemzet közileg
meghatározott szabályzat szerint történik. 4) Lényegesen nagyobb forgalom zajlik rajtuk.
zártságuk és strukturális hasonlóságuk következtében a gyorsforgalmi utakon biztosítottak
az állandó ökológiai feltételek, amelyek megteremtik a lehetőséget bizonyos élőlények szá-
mára a tartós fennmaradásra és a rendkívül gyors terjedésre. A számos speciális ökológiai
hatás között néhány faktornak kiemelt szerepe van a biológiai tényezők kialakulásának lét-
rejöttében. ezek között említhető a talajmozgatás és -taposás, a fokozott talaj- és levegő-
szennyezés, a többlethő, a forgalom keltette turbulencia, a kaszálás, az útsózás. A növényi
inváziókat elősegítő tényezők közül elsősorban az útsózás és a taposás, valamint a turbu-
lencia együttes hatása emelhető ki, mint a csírázást és növekedést meghatározó legjelentő-
sebb faktorok. Az utak síkosságának mentesítése érdekében alkalmazott sózásnak az
autóutakkal szomszédos vegetációra gyakorolt rendkívül káros hatására számos tanulmány
felhívta a figyelmet (PL. BLOMQvIst 1998). Hazai autóutakon az 1960-as évektől alkal-
maznak nátrium-kloridot a jég olvasztására, amelynek környezetre gyakorolt hatásait néhány
évtizeddel később felismerték (KöLes 1994), más módszerekkel szembeni előnyös tulaj-
donságai miatt ugyanakkor a mai napig a leggyakrabban alkalmazott technológia. Különösen
nagy mennyiségben a zárt rendszerben működő magasabb rendű utakon (autópályák, autó-
utak) alkalmazzák, ahol a biztonságos közlekedési feltételek fenntartása a legfontosabb fel-
adat, emellett az alacsonyabb rendű mellékutak sózással történő síkosságmentesítése is
megfigyelhető. geRstBeRgeR (2001) szerint amióta a sót elkezdték használni az autóu-
takon, egy olyan ökológiai jelenségre figyeltek fel, ami korábban ismeretlen volt. Az erede-
tileg főként a parti homokfövenyen, sós lapályokon élő sókedvelő, fényigényes (halofiton)
növényfajok közvetlenül az aszfaltcsík melletti kavicsos padkát kezdték meghódítani, ame-
lyen aztán az állandó feltételek miatt gyors terjedésre voltak képesek. Hazánkban KÁRPÁtI

Az utak mentén terjedő fajok első előörs-populációi
gyakran járdaszigeteken jelennek meg
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(1954) közönséges mézpázsitra (Puccinellia distans) vonatkozó jelzése tekinthető az első
olyan adatnak, amely az útsózást jelöli meg egy növény megjelenésének okaként. ez a faj
ma országszerte elterjedt ilyen élőhelyeken, így vas megyében is a leggyakrabban előforduló

útpadka-növény, holott a természe-
tes élőhelyeit jelentő sókedvelő ve-
getáció (különböző sziki társulások,
laboda-székfű típusú gyomnövény-
zet) csak pontszerűen fordul elő a
térségben. 

vas megyében egyes főközle-
kedési útvonalak gyorsforgalmi
utakká alakítása a 2000-es évek vé-
gén indult meg. elsőként 2009-ben
az M86-os autóút egy kisebb sza-
kaszát (váti elkerülő) adták át a for-
galomnak, majd 2014-re elkészült
az út szombathely – vát közötti,
2016-ban pedig a vát – Csorna kö-
zötti szakasza. ezzel szombathely

és vas megye a nemzetközi gyorsforgalmi autóút-hálózat részévé vált, közvetlen autóút- il-
letve autópálya-összeköttetésbe került a Budapest – Bécs nemzetközi főközlekedési ten-
gellyel. A 86-os főút szombathelytől délre fekvő – igen jelentős nemzetközi forgalmat le-
bonyolító – szakaszának, valamint a 8-as főút közel 80 kilométer hosszú vas megyei
szakaszának gyorsforgalmi úttá alakítása is napirenden van, és az eddigi trendeket figyelembe
véve várhatóan tíz-tizenöt éven belül megvalósul. 

Az utóbbi tíz évben eddig nem regisztrált növényfajok kezdtek feltűnni és gyors terje-
désbe kezdeni útpadkákon vas megyében, aminek a hátterében az említett nagyszabású út-
hálózat-fejlesztés áll. emellett jelentős a szerepe a drasztikusan megnövekedett gépjármű-
forgalomnak, az útsózásnak, valamint (az adventív fajok esetében) az ökológiai folyosók
nemzetközi összekapcsolódásának. 

NövéNYI INvÁzIóK vAsÚtvONALAKON

egyes gyomnövények vasútvonalak mentén megfigyelhető terjedése jóval az autóutak előtt
kezdődött. Már BORBÁs (1878) megjegyzi, hogy „Ez alkalmakhoz kell adnunk a vasútakat
is melyeknek ... gyakran van nehány oly növénykisérőjök, melyek a közlekedés e vonala előtt
a vidéken nem voltak ismeretesek”. A vasúti rakodóterek, teherpályaudvarok, mint a növényi
behurcolás forrópontjai, a messzi tájakról bekerült, egzotikus adventív növények valóságos
eldorádójaként szolgáltak. Különösen a kereskedelmi és ipari központok, kikötővárosok
környékén alakult ki buja adventív flóra. A felbukkant fajok közül azonban csak kevés volt
képes meghonosodni, és még kevesebb terjedésnek indulni (PRIszteR 1960). A vasútvo-
nalakhoz kötődő növények élőhelyének értelmezésénél azonban meg kell különböztetnünk
a vasútvonalak tágabb környezetét a szűkebben értelmezett pályatesttől. A vasúti sínek tal-
pait tartó zúzott kőágyon kívül eső terület gyomnövényzete általában nem mutat sajátossá-

A 2016-ban átadott M86-os autóút Vas megyei 
szakaszán gyorsan megjelent a sziki budavirág
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gokat, ezzel szemben a pályatestek felépítményének felszíne az élőlények számára rendkívül
szélsőséges élőhelyet kínál (DANCzA et al. 2002). A pályatest meghatározott szerkezete,
annak fenntartási körülményei, valamint az előírásszerű vegyszeres kezelés következtében
ezt az élőhelyet csak a legszélsőségesebb feltételeket elviselő növények képesek benépesí-
teni. Napjainkban az állomások, pályaudvarok
környéke fajokban jóval gazdagabbnak számít
a nyílt vasúti pályatestnél, mert a személyfor-
galom miatt a vasútállomásokon eltérő (kímé-
letesebb) gyomirtási technológiát alkalmaznak,
továbbá a legtöbb állomáson vannak kevésbé
forgalmas, elhanyagolt mellékvágányok is,
amelyet hatékonyabban kolonizálnak a növé-
nyek. Országos és regionális léptékben is magas
azoknak a behurcolt fajoknak a száma, amelyek
elsőként vasútállomásokon jelentek meg. Ilyen
például a 2006-ban kimutatott Geranium pur-
pureum vill. (MesteRHÁzY 2006) és a 2016-
ban megtalált Galium murale (L.) All.
(BALOgH & MesteRHÁzY 2017). 

ADAtOK eLősOROLÁsA – eNUMeRÁCIó

vas megye fő- és mellékútvonalainak padkáin
elterjedt sótűrő és/vagy taposástűrő gyomnövé-
nyeknek számítanak a következők (ezek előfor-
dulásainak tételes felsorolásától ezért a cikk
eltekint): Atriplex tatarica L., Portulaca olera-
cea L., Brassica ×napus L., Cardaria draba (L.)
Desv., Chenopodium album L., Digitaria san-
guinalis agg., Eragrostis minor Host, Eragrostis pilosa (L.) Beauv., Festuca pseudovina Hac-
kel, Leontodon autumnalis L., Lepidium ruderale L., Matricaria discoidea DC., Setaria
viridis (L.) Beauv., Puccinellia distans (Jacq.) Parl., Solanum nigrum L., Veronica persica
Poir., Vulpia myuros (L.) C.C. gmel. 

Az enumerációban összesen 34 növényfaj (12 honos és 22 adventív) adatai szerepelnek.
Az adatközlés alfabetikus sorrendben történik. Az egyes lelőhelyek településhatárhoz ren-
delve kerültek megadásra, amelyet az előfordulás pontosított helye, majd zárójelben a meg-
találás évszáma és a flóratérképezési kvadrátazonosító követ. Jelentősebbnek ítélt fajok és
előfordulások esetében kiegészítő adatok (élőhely, tőszám stb.) is szerepelnek. 

A párizsi galaj tömegesen jelent meg 
a vépi vasútállomáson 2018-ban
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HONOs NövéNYeK

Bupleurum tenuissimum L. – sziki buvákfű
vát: 86-os út szegélyén szeleste felé (2015; 8766.2); a 86-os és 88-as főutak csomó-
pontjában, útszegélyen 15-20 méteres szakaszon tömeges (2018; 8766.2); egyházasrá-
dóc: 86-os út padkáján a településtől délre, rövid szakaszon (2015; 8965.2). 
Utak sózásával újabban terjedésnek indult faj, de előfordulása egyelőre ritka, fentiek az
első ilyen jellegű megfigyelései az országban. érdekes, hogy az Alföldről (ahol gyakori
fajnak számít) sem közölték eddig útpadkákról. vas megyében természetes élőhelye és
korábbi adata nincsen.

Chenopodium glaucum L. – fakó libatop
szombathely: 86-os főút elkerülőjének padkáján több ponton előfordul, de nem gyakori
(2015–2018; 8765.4); a 89-es út körforgalmi csomópontjánál (Herény és gencsapáti kö-
zött), néhány tő (2018; 8765.2); vasvár: 8-as út padkáján (2017; 8966.2).
Az utak sózásával terjedő egyéves gyomnövény (KIRÁLY 2009), amely BARtHA et
al. (2015) térképén a megyét lefedő alapmező-negyedek mindössze 7%-ában szerepel. 

Galium parisiense L. – párizsi galaj
Porpác: a vasútállomás nyugati részén, néhány tő nyers kőzúzalékon (2018; 8766.4);
Répcelak: vasútállomás nyugati része, közel a 86-os útátjáróhoz, néhány tő kőzúzalékon
(2018; 8568.3); vép: vasútállomás, kőzúzalékon a 3. vágány mentén néhány száz tő
(2018; 8766.3).
Mészkerülő szántók és gyepek ritka, eltűnőben lévő növénye (KIRÁLY et al. 2009),
amelynek behurcolt elemként való megjelenése egészen váratlan és minden előzmény
nélküli hazánkban. vas megyében néhány igen régi adata ismert (szőce, szombathely,
velem, Kőszeg), közülük csak a szőceit erősítették meg a közelmúltban (PINKe et al.
2005). 

Geranium rotundifolium L. – kereklevelű gólyaorr
szombathely: MÁv Hatházaktól keletre, törmelékhalmon néhány tő (2016; 8765.4);
vasúti rendezőpályaudvar, vágányok között néhány tő (2018; 8765.4); Bébictelep, sági
úti vasúti átjárónál, vágányok között számos egyed (2018; 8765.4).
törmelékes talajokat kedvelő faj, amely gyakran jelenik meg nyers köves felszíneken,
falak tövében. vas megyéből korábban nem volt adata.

Plantago maritima L. – sziki útifű
szombathely: 86-os út elkerülő szakasza, a Rumi út közelében, útpadkán 1 erős tő (2016;
8765.4). 
vas megyében csak Celldömölk környékéről ismert (BORBÁs 1887), ahol a vasút menti
szikesedő helyeken ma is él (MesteRHÁzY A. ex litt.). 

Podospermum canum (C.A. Mey.) griseb. – közönséges szikipozdor
Pósfa és szeleste között: 86-os út padkáján, 1 tő (2017; 8667.3); szombathely: zanati
úti körforgalom, néhány tő útpadkán (2017; 8765.4); 84-es út mellett több helyen (Mes-
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terházy A., 2016; 8868.1; 8868.4; 8667.3, 8667.4); 8-as út mellett több helyen (Mester-
házy A., 2016; 8867.4; 8868.4; 8869.3; 8968.1).
Alföldi szikespuszták jellemző növénye, amely Délnyugat-Magyarországon ritka (sOó
1970). vas megyéből csak Celldömölk környékéről volt adata (BORBÁs 1887), a Fló-
raatlasz térképe (BARtHA et al. 2015) nem jelöli előfordulását. 

Sagina apetala Ard. – sziromtalan zöldhúr
Bajánsenye: útszélen a település központjában (2018; 9164.3); Répcelak: 86-os út pad-
káján (2017; 8568.3); szombathely: 86–87-es főutak közös elkerülő szakaszán a kámi
körforgalomnál, útpadkán (2018; 8765.4); Metro-áruház parkolójában (2016; 8765.2).
A faj tőalakja a települések belterületén elsősorban járdákon, taposott gyomtársulásokban
nem számít ritkaságnak (MesteRHÁzY & KULCsÁR 2015), útpadkákon való meg-
jelenése ugyanakkor eddig nem volt jellemző, ilyen jellegű adatait ezért adjuk közre.

Spergularia maritima (All.) Chiov. – szárnyasmagvú budavirág
szombathely: 86–87-es főutak közös elkerülő szakaszán a vépi úti körforgalom közelé-
ben, útpadkán számos egyed, S. marina állománya közt (2017–2018; 8765.4). 
természetes élőhelyei vas megyében nincsenek, korábbi adata nem volt. A faj másod-
lagos terjedése az utak intenzív sózása miatt indult meg a közelmúltban, a jelenség hát-
terével részletesen sCHMIDt et al. (2018) tanulmánya foglalkozik, amely alapján vas
megye 30 települése határában elterjedt. 

Spergularia marina J. et C. Presl – sziki budavirág
A vas megyei autóutak mentén az elmúlt néhány év alatt futótűzszerű terjedést mutató
faj. tömeges fellépése az utak sózásával van szoros összefüggésben. A faj aktuális el-
terjedésével részletesen sCHMIDt et al. (2018) foglalkozik.

Tribulus terrestris L. – királydinnye
szombathely: vasútállomás nyugati részén egy tő (2015; 8765.4); vasvár: a vasútállomás
épülete mellett elterjedt (2015; 8966.2). 
BARtHA et al. (2004) az ország nagyobb utasforgalmú állomásainak „igen tömeges”
gyomnövényeként mutatja be, amelynek vitalitása klimatikus okokból az ország északi
és nyugati része felé haladva csökken. Megfigyeléseink szerint vas megyében ritka, csak
alacsony egyedszámú, stagnáló előfordulásai ismertek. 

Verbascum speciosum schrad. – pompás ökörfarkkóró
szombathely: MÁv Hatházaktól keletre, használaton kívüli tolatóvágány mellett, egy
virágzó tő (2018; 8765.4). 
vas megyéből korábban nem jelezték.

Verbascum thapsus L. – molyhos ökörfarkkóró
vép: vasútállomástól keletre, a vágányok mentén 1 tő (2018; 8766.3).
Kevés publikált adattal rendelkező faj, előfordulása vas megyében a nyugati határszélre 
korlátozódik, BARtHA et al. (2015) innen mindössze 5 alapmező-negyedből tünteti fel. 
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Aegilops cylindrica Host – hengeres kecskebúza
szombathely: Bébictelep, sági úti vasúti átjárónál, vágányok között számos egyed (2018,
8765.4). 
A Nyugat-Dunántúlon eddig ismeretlen volt. ennek a kontinentális jellegű dél-eurá-
zsiai–mediterrán fajnak (sOó 1973) a honos elterjedése nyugati határát a Kárpát-me-
dence északnyugati részén éri el. eLIÁŠ et al. (2013) térképe szerint Alsó-Ausztriában
még őshonos, ezzel szemben tÁBORsKÁ et al. (2015) kisalföldi adatát új behurcolás-
ként, adventívként értékeli. szombathelyi megjelenése egyértelműen behurcolás ered-
ménye.

Catapodium rigidum (L.) C.e. Hubb. – szikár merevperje
szombathely: 86–87-es főutak közös elkerülő szakaszának padkáján, a kámi körforga-
lom közelében, néhány m2-es folton kb. 200 tő (2017; 8765.4). 
A növények a júniusi megtalálás idején már elszáradt állapotban voltak. Megjelenése a
délről észak felé irányuló intenzív tehergépjármű-forgalommal hozható összefüggésbe,
erre utalnak az előfordulási körülmények is. egy évvel később a növény nyomtalanul
eltűnt. Hazánkból eddig mindössze egyetlen jelzése volt, 2007-ben Becsehely (zala
megye) mellett találták a 7-es út közelében (sOLYMOsI 2008). 

Cenchrus incertus M.A. Curtis – átoktüske
szombathely: Főpályaudvar, a 4-es vágány között egy tő (2018; 8765.4). 
A behurcolás iránya egyértelműnek látszik, mert általában erre a vágányra futnak be a
Budapest felől érkező szerelvények. Budapesti pályaudvarokon sokfelé jelen van, innen
kiindulva a 2000-es években győrben is megjelent a növény a vasúti sínek mentén
(sCHMIDt 2010), vas megyéből és az egész Nyugat-Dunántúlról ez az első jelzése.

Cuscuta campestris Yunck. – útszéli aranka
Acsád (2016; 8866.3); Balogunyom (2016; 8865.2); Bucsu (2018; 8764.2); gasztony
(2016; 9068.2); Jákfa (2018; 8667.2); Kőszeg (2018; 8565.3); Magyarszecsőd (2015;
8965.4); Pósfa (2017; 8667.3); Rábapaty (2017; 8667.4); vámoscsalád (2018; 8567.4);
vassurány (2018; 8766.1).
Országszerte terjeszkedőben lévő élősdi faj. vas megyében a közelmúltig nem volt el-
terjedt, ezt sugallja BARtHA et al. (2015) térképe, amely csak 9 alapmező-negyedben
tünteti fel. Itt közölt újabb 11 adata nyomán már a megye 16%-ában előfordul. 
Megfigyeléseink szerint főként a szárazabb keleti, északkeleti részén vannak erősebb
gócpontjai, továbbá gyakori szombathelytől keletre, újabban a nyugati határszélen is
előkerült. Legjellemzőbb előfordulása a mezőgazdasági kultúrterületek dűlőútjain, szán-
tószegélyein, valamint útpadkákon, ahol főként Polygonum aviculare agg. által uralt ta-
posott gyomnövényzet különböző fajain élősködik. 
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Dittrichia graveolens (L.) greuter
szombathely: a 89-es út körforgalmi csomópontjánál (Herény és gencsapáti között),
egy lekaszált példány (2018; 8765.2). 
Nyugat- és Közép-európa több országában futótűzszerűen terjedő „autópálya-növény”,
amely hazánkban 2013-ban tűnt fel győr mellett (sCHMIDt in tAKÁCs et al. 2016).
Jól dokumentált külföldi terjedését figyelve némileg meglepő, hogy nálunk nem követ-
kezett be gyors inváziója, a szombathelyi a második ismert lelőhelye és példánya az or-
szágban. 

Elaeagnus umbellata thunb. – pirostermésű ezüstfa
szombathely: MÁv Hatházaktól keletre, vasúti rakodóterületen és a tolatóvágányok kö-
zött elterjedt (2016–2018; 8765.4), gyöngyöshermán: bányató partján, egy 20 és egy
10 év körüli terebélyes bokor (leg. Horváth A., det. Balogh L., 2018; 8765.4). 
előbbi lelőhelyén a vasúti vágányok és az iparterület közé szegélycserjésnek ültették,
ahonnan kivadult és a terület elhanyagoltsága következtében mintegy 50 méter széles-
ségben erősen elterjedt. Magról kelt termő korú példányai elérik a 3-5 méteres magas-
ságot. Második lelőhelyén, a bányató körül évtizedek óta kavicsszállító teher autók erőteljes
forgalma zajlik. 
BALOgH et al. (2004) listáján alkalmi megjelenésű neofitonként szereplő díszcserje,
amelynek eddig csak vácrátótról (BALOgH et al. 2002), az Alsó-Kemeneshátról és
Fertőrákosról (KIRÁLY et al. 2009) közölték elvadulásait. vas megyei elvadulása eddig
nem volt ismert.

Eleusine indica (L.) gaertn. – aszályfű
szombathely: savaria Plaza, rakodóterületen 2 tő (2016; 8765.4); Berzsenyi tér, dísz-
kövezett parkolóban néhány tő (2016; 8765.4). 
Átmeneti megtelepedések, egy évvel később a növények mindkét lelőhelyről eltűntek
(a második helyről a területet érintő tereprendezés következtében). Főként városi és út
menti hőszennyezett környezetben országszerte terjedőben lévő fűféle, amelynek nyu-
gat-dunántúli megfigyelése eddig nem volt.

Euphorbia maculata L. – foltos kutyatej
Hosszúpereszteg: szajki vadászház előtt (2018; 8867.4); Körmend: Hotel Május parko-
lójában (2018; 8965.3); Rátót: 8-as út padkáján a település belterületén, néhány méteres
szakaszon (2018; 9064.2); Répcelak: vasútállomás, vasúti rakodón néhány tő (2018;
8568.3); szombathely: belterületi részeken sokfelé jelen van, legjellemzőbb élőhelyét
járdarepedések (pl. thököly u.; éhen gy. tér; 8765.4), áruházak parkolójának díszkö-
vezése (tesco, Interspar és Metro áruházak) jelentik, de előfordul fatelep udvarán (zanati
út), kertészet ösvényei mentén (Herény; 8765.2) és újabban útpadkákon (gyöngyössző-
lős: Acsádi I. u. illetve 86-os út a Rumi útnál; 8765.4) is. 
terjedése országos léptékű, vas megyéből mindeddig nem jelezték. szombathelyen
2014-től összesen 14 lelőhelye vált ismertté. Megjegyzendő, hogy a kistermetű Euphor-
bia-fajok (Chamaesyce alnemzetség) egyik legfontosabb terjedési útja a dísznövény-
kertészettel utaztatott óriási mennyiségű konténeres növény (Balogh L. ex litt.).
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Euphorbia prostrata (Ait.) small – heverő kutyatej
Bajánsenye: Dávidháza, vasúti vágányok mentén közvetlenül a határszélen (2016;
9164.3). 
vas megyéből sCHMIDt (2016) mutatta ki Felsőjánosfa vasútállomásáról és szombat-
hely belterületéről. 
Az E. maculata-hoz hasonló termőhelyeken megjelenő, természetvédelmi problémát
nem okozó melegkedvelő gyomnövény, amelynek szelíd terjedésével főként hőszennye-
zett élőhelyeken lehet számolni.

Geranium purpureum vill. – bíboros gólyaorr
Csákánydoroszló: vasútállomás (2016; 9065.1); Porpác: vasútállomás (2018; 8766.4);
szentgotthárd: vasútállomás (2018; 9063.2); szombathely: vasútállomás (2014–2018;
8765.4), MÁv Hatházaktól keletre, a vasúti járműjavító tárolóvágányai között nagy
számban (2016–2018; 8765.4); vép: vasútállomás (2018; 8766.3).
Mindenütt a legforgalmasabb, növényzettől csaknem mindig teljesen mentes sínek men-
tén, nyers kőzúzalékon telepszik meg. Hazánkban 2005-ben megtalált mediterrán elter-
jedésű növényfaj, első lelőhelyeinek egyike a szombathelyi vasútállomás volt
(MesteRHÁzY 2006), majd megtalálták szombathely-szőlős (2007) és Bük (2015)
vasútállomásokon is (KIRÁLY & KIRÁLY 2018). 

Kochia scoparia (L.) schrad. – kerti seprőfű
Celldömölk: vasútállomás (Mesterházy A., 2009; 8768.2); szeleste: M86-os út, a sze-
lestei és a soproni lehajtó között az elválasztósávban szakaszosan tömeges (2018;
8667.3); szombathely: 89-es főút padkáján, 1 tő (2018; 8765.1), 86–87-es főutak szom-
bathelyi elkerülő szakasza, a Praktiker áruház előtt, 1 tő (8765.4).
Az ország szárazabb alföldi területein helyenként terhes gyom, amely a gyorsforgalmi
autóutak közvetítésével terjeszkedik nyugat felé. győr-Moson-sopron megyében az M1-
es autópálya elválasztósávjának egyik legjellemzőbb növénye, valószínűsíthetően innen
érkezhetett meg az M86-os autóút vas megyei szakaszára is. további terjedése valószínű.
A Flóraatlasz (BARtHA et al. 2015) térképe mindössze 3 kvadrátból jelzi vas megyéből. 

Lepidium densiflorum schrad. – kisvirágú zsázsa
Balogunyom: vasútállomás (2016; 8865.2); gasztony (2016; 9064.2); Répcelak (2018;
8568.3); Körmend: strém patak feletti vasúti híd mellett, kőzúzalékon (2018; 8965.3);
Kőszeg: vasútállomás (2018; 8665.1); vép: vasútállomás, néhány tő (2018; 8766.3);
Porpác: vasútállomás, a forgalmas vágányok mellett néhány tő (2018; 8766.4); sárvár:
vasútállomás nyugati része (2018; 8767.2).
A közelrokon L. virginicum-tól, valamint az egyes szerzők szerint önálló L. neglectum-
tól viszonylag nehezen elkülöníthető faj, amely a megfigyelések szerint a vasútvonalakat
preferálja, egyes vonalszakaszok mentén tömeges előfordulású. 

Oenothera biennis L. s. str. – parlagi ligetszépe
A nemzetség, ezen belül a fajcsoport (Oenothera biennis agg.) taxonómiájának hazai is-
merete hiányos, elterjedésére vonatkozó adatai revízióra szorulnak. A Flóraatlasz
(BARtHA et al. 2015) térképe vas megyében elterjedtnek mutatja. Megfigyeléseink
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szerint valóban a leggyakoribb ligetszépe-faj, amely kedveli a homokos, köves vagy tör-
melékes talajú gyomtársulásokat. Biztos adatait e helyütt soroljuk fel. 
szombathely: rendezőpályaudvar, törmelékhalmon (2015–2018; 8765.4), MÁv Hathá-
zaktól keletre, a vasúti járműjavító tároló vágányai között elterjedt (2016–2018; 8765.4);
Körmend-Horvátnádalja: a strém vasúti hídjánál (2018; 8965.3); Rönök: vasútállomástól
keletre, a vasút rézsűjén (2018; 9064.1); Felsőcsatár: a Pinka hídjánál a település belte-
rületén (2016; 8764.4); vaskeresztes: út mentén (2016; 8864.2); Kőszeg: vasútállomás
(2016; 8664.2); Alsóújlak: 8-as út mentén (2016; 8967.1); Perenye: szőlőhegy (2017;
8765.1).

Oenothera glazioviana Micheli – vöröslő ligetszépe
Kőszeg: Pogányok, Mohás utca, kivadult példányok (2016; 8665.1); Porpác: Dózsa gy.
u., ház előtti árokpartra kivadulva, néhány tő (2018; 8766.4); Répcelak: elhagyott vasúti
épület környékén többfelé (2018; 8568.3); szombathely: gyöngyöshermán közelében
a vasúti pályatest mellett, üde-árnyas gyomtársulásban (2017; 8765.4). 
szórványosan ültetik előkertekbe, házak elé, ahonnan kiszökik. vas megyéből eddig
nem jelezték előfordulását. 

Panicum capillare L. – hajszálágú köles
egyházashollós és Rábahídvég között, parlagon a 8-as út mellett (2015; 8966.1); szom-
bathelyi rendezőpályaudvar déli része, vasúti rakodón (2015; 8765.4), a vasúti főpálya-
udvar északi részén, vágányok között 1 példány (2018; 8765.4); Kőszeg: vasútállomás,
sínek között nagy tömegben (2018; 8665.1).
Az ország egyes körzeteiben (a Dunántúlon pl. Keszthely környéke, Belső-somogy) el-
terjedt ruderális gyomnövény, amely inváziós besorolású BALOgH et al. (2004) listáján.  

Panicum dichotomiflorum Michx. – karcsú köles
A fajt 2003-ban találták meg az országban, első nyugat-dunántúli lelőhelye Rátót volt
(KIRÁLY in CsIKY et al. 2004). Néhány év alatt további lelőhelyek váltak ismertté a
vendvidéken, a Felső-őrségben és a Felső-Rába-völgyben (KIRÁLY et al. 2009, MA-
gYAR & HOFFMANNé 2012). terjeszkedése a 2010-es években sem hagyott alább,
kezdetben preferált élőhelyei mellett már útpadkákon és vasutak mentén is egyre több-
felé bukkan fel és mutat enyhe-közepes inváziót. Itt közölt lelőhelyei a korábban ismert
5 alapmező-negyedhez képest 16 új kvadrátból származnak. (Megjegyzést érdemel, hogy
alaktani vizsgálatok alapján a közölt előfordulások egyike sem vonatkozik az igen ha-
sonló, hazánkból egyelőre nem dokumentált, de várható P. schinzii Hack. ex schinz.
(MAgYAR & KIRÁLY 2012) fajra.) Lelőhelyei a 8-as út mellett: Csákánydoroszló, út-
menti árokban gyakori (2015; 9065.1); vasvár (2017; 8966.2); szemenye (2017;
8967.1); Molnaszecsőd (2015; 8966.1); egyházashollós (2015; 8966.1). Lelőhelyei a
86-os út mellett: szombathely, a Rumi úttól keletre (2015, 8765.4); egyházasrádóc
(2015; 8965.2); Körmend, 8-as és 86-os utak körforgalmi csomópontja (2015; 8965.4);
Nádasd (2015; 9065.2 és 9065.4). további lokalitások: szombathely: a 89-es út körfor-
galmi csomópontjától (Herény és gencsapáti között) keletre, útpadkán (2018; 8765.2),
szombathelyi rendezőpályaudvar déli része, vasúti rakodón (2015; 8765.4); 
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Balog unyom: Ják-Balogunyom vasútállomás, néhány tő (2015; 8865.2); szentgotthárd:
vasútállomás, többfelé (9063.2); Döröske (2015; 8966.3); Magyarnádalja (2015;
8965.3); szentgotthárd: gyomtársulásokban a vasútállomástól nyugatra (2012; 9063.1);
Kétvölgy: országút padkáján (2015; 9163.1); Felsőjánosfa (2015; 9165.3); Bajánsenye-
Felsőkotormány (2016; 9164.3).

Panicum riparium H. scholz – parti köles
Körmend: vasútállomás nyugati részén 1 tő (2015; 8965.4); szombathely: zanati út, fa-
telep udvarán szórványos (2018; 8765.4).
A P. capillare-ról a közelmúltban leválasztott taxon (sCHOLz 2002), Magyarországon
2007-ben elsőként zala megyéből mutatták ki (KIRÁLY et al. 2009), mára több megyé-
ben (köztük zala és veszprém) agresszívan terjedő, szántóföldi gyomnövénnyé vált
(MAgYAR 2014). vas megyéből eddig nem publikálták előfordulását.

Plantago coronopus L. – csókalábú útifű
eurázsia tengerparti területein honos sótűrő növény, másodlagos terjedésére az 1990-es
években figyeltek fel Közép-európa forgalmas autóútjai mentén. Hazánkban 2013-ban
került elő első ízben az M1-es autópálya egyik pihenőjében győrött (sCHMIDt et al.,
2016). Lelőhelyeinek száma rendkívül gyorsan emelkedett, 2016-ig 35 flóratérképezési
kvadrátban mutatták ki, 2018-ra ez a szám 62-re(!) nőtt. Figyelemre méltó, hogy kez-

detben tipikus autópálya-növénynek tűnt, de ma
már főutak padkáin, néhol áruházak parkolóiban,
járdaszigeteken is megtalálhatók kisebb-na-
gyobb állományai. élőhelyein mindenütt erősen
taposott, konkurenciamentes, gyakran szennye-
zett talajú, többlethőhatással rendelkező helye-
ken jelenik meg. 
vas megyében elsőként 2015-ben a 86-os főút
padkáján került elő vát, majd vassurány határ-
ában, és még ugyanebben az évben felbukkant a
86–87-es főutak szombathelyt elkerülő szaka-
szán is (sCHMIDt et al. 2016). 2016–2018 kö-
zött további, helyenként gazdag állományai
megtelepedését regisztráltuk útpadkákon a 86-os
úton Répcelak (2017; 8568.3), vámoscsalád

(2017; 8667.2 és 8567.4), vasegerszeg (2017; 8667.2), Hegyfalu (2017; 8667.1), Pósfa
(2017; 8667.3), szombathely-Petőfitelep (2017; 8865.2); a 8-as úton Jánosháza (2017;
8868.4), vashosszúfalu (2017; 8968.1), Csipkerek (2017; 8867.4), vasvár (2017;
8966.2), Rátót (2018; 9064.2), szentgotthárd (2018; 9063.2); a 87-es úton táplánszent-
kereszt (2017; 8866.1), valamint a 88-as úton vát (2017; 8766.2) és sárvár (2017;
8767.2) települések határában. 

Európa tengerpartjairól a 
gépjárműforgalommal érkezett a

csókalábú útifű
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Portulaca grandiflora Hook. – nagyvirágú porcsin
Alsóújlak: a 8-as út padkáján (2017; 8966.2); Rátót: 8-as út padkáján, a település belte-
rületén, 1 tő (2018; 9064.2); szombathely: Belváros, Petőfi s. út, a Könyvtár közelében,
járdaszélen (2015; 8765.4), söptei úti körforgalom mellett, a 87-es út padkáján 1 tő
(2017; 8765.4); a 89-es út körforgalmi csomópontjánál (Herény és gencsapáti között)
néhány példány (2018; 8765.2), zanati út kivezető szakasza, útpadkán 1 tő (2018;
8765.4); Muskátli út padkáján többfelé (2018; 8765.4). Kisfaludy s. u., járdaszegélyben
(Balogh L., 2012; 8765.4). 
településeken gyakran ültetik előkertekbe, árokpartokra, ahonnan rendszeresen elvadul,
színpompás virágai főként járdarepedésekben jellegzetesek. Itt közölt adatai kissé más
jellegűek, távolabb esnek az ültetett állományoktól, a járműforgalommal vannak össze-
függésben. 

Senecio vernalis Waldst. et Kit. – tavaszi aggófű
sárvár: vasútállomás (2017; 8767.2); szombathely: rendező pályaudvar (2015–2018;
8765.4).
sárvár vasútállomásáról KULCsÁR (2009) is jelezte több száz töves állományát (2007–
2008). Hazánk alföldi területein elterjedt gyomnövény, különösen homokvidékeken el-
terjedt. virágzáskor messziről sárgálló tömege látványos jelenség. A Dunántúlon
útszélekre, vasúti pályák területére szorítkozik megjelenése, de vas megyében még rit-
kának mondható. BARtHA et al. (2015) 3 kvadrátból jelzi, további 2 adatot közölt KUL-
CsÁR & MOLNÁR (in MOLNÁR et al. 2016) sárvár és vát határából. 

Sporobolus vaginiflorus (torr.) Wood.
szombathely: Muskátli út padkáján, egy helyen, kb. 10 tő (2018; 8765.4). 
észak-amerikai eredetű fűfaj, amely Közép-Nyugat-európa egyes részein az autópályák
mentén inváziószerűen terjed. Hazánkban 2015-ben jelent meg a szlovén határnál (KI-
RÁLY & HOHLA 2015), azóta más jelzését nem ismertük. szombathelyi lelőhelyén, az
oladi és kámoni városrészt összekötő forgalmas úton nagy számban haladnak át az Auszt-
ria felől érkező gépjárművek, amely összefüggésben lehet a növény megjelenésével.

Tragus racemosus (L.) All. – bugás tövisperje
A Nyugat-Dunántúlon napjainkban egyike a vasútvonalak mentén legintenzívebben ter-
jedő gyomnövényeknek. sárváron KULCsÁR (2009) először 2007-ben észlelte, napja-
inkban itt már tömegesen fordul elő. Ugyancsak 2007-től jelent meg a sopron –
szombathely vonalon (KIRÁLY et al. 2009). A fentieken túl aktuálisan előfordul a
szombathely – Kőszeg, szombathely – szentgotthárd, szombathely – vasvár, szom-
bathely – Celldömölk vonal szinte mindegyik állomásán és megállóhelyén, sokfelé tö-
megesen. 
vasút menti megfigyelései részletesen: szombathely főpályaudvar (2014), Porpác (2015,
tömeges), vép (2015, tömeges), Celldömölk (2015, tömeges), Jánosháza (2015), Ne-
meskeresztúr (2015), Ukk (2015), ölbő-Alsószeleste (2015, gyakori), Répcelak (2015),
Hegyfalu (2015, tömeges), szombathely rendezőpályaudvar (2018), gyöngyöshermán
(2015), Hatmajor (2016), sorkifalud (2015), Püspökmolnári (2015), vasvár (2015, tö-
meges), egervár-vasboldogasszony (2016), Pácsony (2016), tormásliget (2015), Acsád
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(2015–2018), Ják (2015), egyházasrádóc (2015), Körmend (2015), Csákánydoroszló
(2015), Bajánsenye (2016), őriszentpéter (2015), zalalövő (2015). zalalövő és őriszent-
péter közötti állomásokon 2016-ban nem volt jelen.
gyors expanziója a közelmúltban átterjedt a térség autóútjaira is. A frissen átadott M86-
os autóúton szombathely és szeleste között sokfelé összefüggő sávban kíséri az útsze-
gélyt. Jelen van továbbá a szombathelyi elkerülő út mentén (86–87-es főutak) és
szombathely belterületén (zanati út), továbbá az alábbi településeken átvezető közuta-
kon: tokorcs (2017; 8768.1), szemenye (2017; 8967.1), Duka (2017; 8868.4), Kám
(2017; 8867.3), Répcelak (2018; 8568.3). 

ÚtszéL – JegYzet

Nemzetközi összevetésben az útmenti flóra feltártsága hazánkban nem mondható elégséges-
nek. A közelmúltban megjelent Flóraatlaszban (BARtHA et al. 2015) a legtöbb, útszéleken
megjelenő gyomnövény elterjedési térképe erősen adathiányos. A feltártság alacsony foka
égető problémaként jelentkezik, hiszen a klímaváltozással összefüggésben egyre komolyabb
figyelem irányul a biodiverzitást befolyásoló ökológiai rendszerek felé. Ilyen tényező az új
alapokra helyezett közlekedési rendszer, amelynek biodiverzitásra gyakorolt hatását az útö-
kológia, autópálya-ökológia vizsgálja. Az elemzésekhez, trendek leírásához elengedhetetlen
az alapkutatások elvégzése, ezért a vonalas létesítmények környezetében előforduló fajok
feltártsága országos lemaradásának fokozatos csökkentése kiemelten fontos feladat. Az útö-
kológiai tudományterület jelentőségének határozott növekedését szem előtt tartva – zooló-
gusoknak, botanikusoknak, ökológusoknak – érdemes lenne egy egységes szempontrendszer
alapján működő adatgyűjtési és elemzési módszertant kidolgozni és követni. 

összeFOgLALÁs

vas megyében az utóbbi 10 évben eddig nem regisztrált növényfajok kezdtek feltűnni és
gyors terjedésbe kezdeni útpadkákon és vasútvonalak mentén. Különösen a jelentős nem-
zetközi forgalommal érintett útszakaszok váltak a fajok első feltűnésének színhelyévé, ame-
lyek egyúttal esetlegesen meginduló inváziójuk kiindulási gócpontjai is lehetnek. A
dolgozatban 34 növényfaj (12 honos és 22 adventív) adatai szerepelnek, amelyek közül vas
megye területéről 13 faj első ízben került kimutatásra. Kiemelendő közülük egyes sótűrő
fajok terjedése az útpadkákon (pl. Bupleurum tenuissimum, Spergularia-fajok), „autópálya-
növények” felbukkanása (Dittrichia graveolens, Sporobolus vaginiflorus) és a vasúti sínek
közötti kőzúzalékon megjelenő fajok (pl. Aegilops cylindrica, Cenchrus incertus, Geranium
rotundifolium). Az adventív Catapodium rigidum, Dittrichia graveolens, Sporobolus vagi-
niflorus egyaránt második magyarországi lelőhelye kerül bemutatásra. Az adatok nyomán
a határozott irányú terjedést mutató fajok közül az inváziós Panicum dichotomiflorum el-
terjedése a megye északi részén, a Cuscuta campestris, Kochia scoparia és a Podospermum
canum nyugat felé bővül ki. A cikk beszámol továbbá olyan városi gyomnövények első vas
megyei megjelenéséről, mint az Eleusine indica és az Euphorbia maculata, valamint az in-
váziós hajlamot mutató Elaeagnus umbellata. 
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