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Bevezetés 
 

A Fertõmelléki-dombsor növényzete értékes vizsgálati célpontot jelent. Ezt a megállapítást a területre 
vonatkozó eddigi irodalmi adatok, publikációk áttekintése során is megtehetjük. Mohaflorisztikai 
szempontból a dombsor a Nyugat-Dunántúl egyik kutatásra érdemes tájegységének tekinthetõ, részben 
viszonylagos feltáratlansága, részben különleges növényföldrajzi helyzete miatt. Jelen dolgozat célja, hogy 
áttekintse a területen korábban zajlott mohaflorisztikai kutatásokat, általános leírást adjon a terület jellegzetes 
élõhelyeinek mohavegetációjáról, jellemezze néhány bryológiai szempontból jelentõs lokalitás 
mohavegetációját, valamint áttekintse a területrõl kimutatott mohafajokat. 

A dombsor Magyarország bryológiailag viszonylag kevésbé kutatott területének mondható, a terület 
mohaflórájára nézve átfogó publikáció eddig nem készült. A tájegységen elõször BOROS Ádám végzett 
gyûjtéseket 1929-ben (Fertõrákosi-kõfejtõ, Tómalom), ill. 1953-ban (Kecske-hegy, Szárhalmi-erdõ, Pinty-
tetõ) (BOROS 1968). IGMÁNDY József 27 mohafajt talált a régióból a Csalánkert, Szárhalmi-erdõ és a 
Tómalom területérõl (IGMÁNDY 1949). CSAPODY István a 70-es években szintén végzett bryológiai jellegû 
kutatásokat a területen, azonban ezek adatairól keveset tudni (CSAPODY 1975). VAJDA László az 50-es évek 
elején gyûjtött a Kistómalmi-lápréten (VAJDA herb. 1953), és kimutatta a Drepanocladus sendtneri és a 
Hamatocaulis vernicosus elõfordulását, melyek közül az elsõ hazánkban védettséget élvez, a másodikat ezen 
kívül a mohák európai Vörös Könyve (ECCB 1995) a "vulnarable" IUCN kategóriába sorolja. PAPP Beáta és 
Peter ERZBERGER 2000. augusztusának végén látogatták meg a Kistómalmi-lápot, de az elõzõ két fajt nem 
sikerült megtalálniuk, valószínûleg eltûntek a lápról. Viszont elõkerült a mohák európai vörös könyvében 
(ECCB 1995) szintén szereplõ Drepanocladus cossoni (IUCN kategória: "rare"; PAPP � ERZBERGER 2003), 
melyet nem egészen 50 évvel ezelõtt BOROS is lejegyzett a területrõl. PÓCS Tamásnak a területtel kapcsolatos 
kutatásáról nem jutottam hozzá írásos anyaghoz, de egyes megjegyzések BOROS mûveiben arra utalnak, hogy 
õ is meglátogatta dombsort (BOROS � PÓCS 1953). 

 

Anyag és módszer 
 

A kutatási terület ismertetése 
 

A Fertõmelléki-dombsor a hazai tájbeosztás (MAROSI � SOMOGYI 1990) szerint a Nyugat-magyarországi 
peremvidék nagytáj, Alpokalja középtájához sorolható. E munka a térség három kisebb egységét 
�Fertõmelléki-dombság� néven foglalja össze, de felszínalaktani és geológiai alapokkal is indokolható ezek 
megkülönböztetése. A szûkebb értelemben vett tájegység nyugaton a keskeny Kõhidai-medencére ereszkedik 
le, ettõl nyugatra húzódik a Dudlesz ÉNy-i�DK-i irányú vonulata. Munkámban leszûkített értelemben 
tárgyalom a tájegységet, amelynek É-D-i irányú kiterjedése 17 km, legnagyobb szélessége 6,5 km átlagos 
szélessége 3-4 km, teljes területe 65 km2. Déli, 9 km hosszúságú fele Magyarországhoz, északi része Ausztria 
Burgenland tartományához tartozik (KIRÁLY 2001). 

A dombsor alacsony dombvidék, tengerszint feletti magassága 150 és 283 m között változik. Domborzati 
formái szelídek, fõleg a déli rész (Szárhalmi-erdõ területe) lapos fennsík jellegû, de a lejtés másutt sem 
haladja meg a 15%-ot. A területet Fertõrákos magasságában kétfelé osztja a Rákosi-patak Ny-K-i irányú, 
szûk völgye.  

Maga a dombsor a Fertõ-táj geológiailag legváltozatosabb területe, s e változatosságnak köszönhetõen 
igen sokat foglalkoztak földtani viszonyainak tanulmányozásával. A Keleti-Alpok központi vonulatának 
szigetszerû kristályos pala kibukkanásai képviselik a legidõsebb (paleozoós) kõzeteket (KISHÁZI 1987, FÜLÖP 
1990). Közülük a dombsor déli felén, a balfi Halászkunyhó felett, illetve a Kõ-hegyen és a Potzmann-
dombtól délre az ún. durvagneisz-sorozathoz tartozó muszkovitgneisz, ill. alárendelten csillámpala 
kibukkanások vannak. A kristályospala aljzatot a dombsor fennmaradó nagyobb részén jóval fiatalabb, 
középmiocén-holocén üledékek fedik. A dombsor központi vonulatán nagy területet elfoglaló képzõdmény a 
badeni lajtamészkõ, amely eredeti állapotában tömött és kemény megjelenésû kõzet. Ennél gyakrabban fordul 
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elõ ún. detrituszos lajtamészkõ formájában, amely felaprózódott, és rétegzetten lerakott mészvázakból áll. Ezt 
a törmeléket az organogén mésziszap többé-kevésbé átcementálhatja (VENDEL 1947, DEÁK 1981). A badeni 
lerakódások felett a dombsor jelentõs részén szarmata üledékek találhatók. A keleti oldalon (Fertõrákos 
környékén), az idõsebb szarmata képzõdményekben a mészkõ már alárendeltebb szerepû, sok a 
konglomerátum és a homokkõ. A nyugati oldalon (Piusz-puszta, Kecske-hegy, Tómalom felett) fiatalabb 
fluvomarin szarmata üledékek, így fõleg homok, homokkövek, konglomerátok helyezkednek el (VENDEL 
1947, KISHÁZI 1987, ROSTA 1993).  

A Fertõmelléki-dombsor egy meglehetõsen meredek klimatikus gradiens középsõ részén, a Soproni-
hegység belsõ területeinek viszonylag hûvös és nedves területei, valamint jóval melegebb és szárazabb Fertõ-
medence között helyezkedik el. A dombsor klímája mérsékelten hûvös�mérsékelten száraz, az évi 
középhõmérséklet 9,9 °C, a tenyészidõszak átlaga 16,3 °C, a januári középhõmérséklet 0,6 °C, a júliusi 20,9 
°C. Az átlagos évi napfénytartam 1937 óra, az átlagos éves csapadékmennyiség 651 mm, a tenyészidõszakban 
415 mm (PÉCSI 1989). 

A Fertõmelléki-dombsor felszíni vizekben szegény. A Kõhidai-medence a 7,3 km hosszúságú Rákosi-
patak vízgyûjtõjéhez tartozik, amely Piuszpusztától északra ered, egyetlen kis mellékága a Tómalmi-patak. A 
dombsor pannon és késõ-miocén (szarmata) homokos-kavicsos üledékei kiváló talajvíztárolók. A csalánkerti-
tómalmi térség szarmata rétegeinek tekintélyes víztömege a dombsor nyugati felén lehulló, majd a Kõhidai-
medence felé áramló csapadékvízbõl származik (ebbõl kapják vizüket a Tómalmokat tápláló források is). 

 A dombsor termõhelyei döntõen a többletvízhatástól függenek, a platórészen apró, változó vízhatású 
foltokkal. A völgyaljakon sávszerûen idõszakos, pontszerûen szivárgó vízhatás, a Kõhidai-medence lápos 
mélyedéseiben (erdõtlen területen) állandó vagy félig nedves vízhatás alakulhat ki. 

A rendkívül változatos geológiai felépítés következtében a kistáj talajtani tekintetbõl is változatos képet 
mutat. Kiterjedésüket tekintve a legfontosabbak a mészköveken kialakult rendzina talajok és a laza 
üledékeken kifejlõdött barna erdõtalajok. Az intenzív talajhasználat (kõfejtés, legeltetés, infrastruktúra) 
következtében jelentõsnek mondható a felszíni erózió, amelyet jól érzékeltet a váztalajok jelentõs aránya. A 
medence vízfolyásainak csatornázása, továbbá az erõteljes talajvízszint-csökkenés fõleg a láptalajokban 
okozott átalakulásokat, a talajfejlõdés a telkesített láptalajok és a réti talajok irányába mutat. (SZODFRIDT � 

VIG 1987, KIRÁLY 2001) 
A Fertõmelléki-dombsor cönológiai kutatása SOÓ Rezsõ (1941) munkájával kezdõdött, az 50-es évektõl 

pedig CSAPODY István kutatta folyamatosan a területet, utoljára a dombsor vegetációjának részletes 
kutatásával KIRÁLY Gergely (2001) foglalkozott. A termõhelyi adottságok tekintetében a terület jellemzõ 
zonális társulását a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek jelentik, melyek sok helyen elcseresedtek (CSAPODY 
1962). Mindegyikre jellemzõ az üde lomberdei fajok mellett a fényigényes fajok megjelenése. A tájegységen 
nagy területet foglalnak el az erõsen cserjés, tölgy dominanciájú állományok. Ide tartoznak a somos-cseresek, 
és a somos-molyhos-(cseres) tölgyesek, melyek elválasztása egymástól a molyhos tölgy és a cser aránya, 
valamint a gyepszint részletesebb florisztikai elemzése segítségével történhet. A kristályos palákon kialakult 
acidofil tölgyesek, míg a vályogos-kavicsos pannon üledékeken erõsen mészkerülõ jellegû, de több üde 
lomberdei elemet tartalmazó sajátos vegetációs egység jött létre (KIRÁLY 2001). Említésre méltók a 
dombsoron a 100 hektárnál nagyobb területet elfoglaló telepíett akácos állományok, melyek többé-kevésbé 
acidofil termõhelyen találhatók. Mohaszintjük szinte teljesen hiányzik. A területen elõforduló telepített 
fenyvesek legidõsebb állományai 60-70 évesek, átlagéletkoruk nagyjából 50 év. Találkozhatunk nudum, 
elcserjésedett, és kiritkult változataival is, egyesek jelentõs moha élõhelyek. 

 

A mohaflorisztikai vizsgálatok módszerei 
 

A terület mohaflorisztikai kutatását döntõen 2002. szeptemberétõl 2003. novemberéig végeztem a TDK 
dolgozatom keretében (SZÛCS herb. 2003). Ez idõközben kiegészült 2004-es évi gyûjtésekkel is (SZÛCS herb. 
2004). A kutatás terepi része a mohaanyag begyûjtésbõl állt, melynek során feljegyeztem a gyûjtési pontot, 
lelõhelyre jellemzõ aljzatot, élõhelyet, és más jellemzõ adatokat. A dolgozat alapját képezõ gyûjtési anyag a 
szerzõ saját herbáriumában került elhelyezésre. A mohataxonok meghatározása az alábbi határozókönyvek és 
mohaatlasz alapján történt: ORBÁN � VAJDA (1983), SMITH (1980), SMITH (1990), HEDENÄS (1993), BARKMAN 
(1966). Az elnevezések során a májmohák és lombosmohák esetében egységesen ERZBERGER � PAPP (2004) 
nomenklatúráját használtam. Kivétel ez alól a Hypnum cupressiforme var. lacunosum, amelynél ORBÁN � 

VAJDA (1983) elnevezését követtem. 
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Eredmények 
 

A jelentõsebb élõhelyek mohavegetációjának jellemzése 
 

A dombsor egyes területein (Kecske-hegy, Káposzta-hegy) olyan kilúgozott talajfelszínû gyertyános-
tölgyesekkel és cseres-tölgyesekkel találkozunk, melyeknek felsõ talajszintje elsavanyodott, és helyenként 
erodált foltok jelennek meg. A társulások fõ fafaja a Quercus petraea, melynek lábainál jelenik meg � 
kihasználva a törzsön lefolyó bõvebb csapadékot � a savanyú talajt jelzõ Dicranella heteromalla, a 
humuszjelzõ Polytrichum formosum, de helyet talál itt magának az Atrichum undulatum, Plagiomnium 
cuspidatum, valamint a kérgen megtelepedõ Hypnum cupressiforme, ritkábban a Radula complanata. 

A dombsor számos pontján meghatározó állományt alkotnak a száraz mészkedvelõ tölgyesek, melynek a 
talajlakó mohaflórája viszonylag gyérnek mondható, itt inkább a kéreg-, ill. sziklalakó fajok kerülnek 
elõtérbe. Talajlakó fajok közül az Encalypta streptocarpa, a Fissidens dubius, a Barbula fajok egy része, 
ritkábban a Rhodobryum ontariense kötõdik ilyen termõhelyekhez. Kéreglakó fajok közül itt is a Hypnum 
cupressiforme a meghatározó faj. A sziklalakó fajok közül az élõhelyre jellemzõ az Anomodon attenuatus, az 
Encalypta vulgaris, az Anomodon viticulosus, a Homalothecium philippeanum, a Hypnum cupressiforme, a 
Brachythecium rutabulum elõfordulása, ritkábban a Ctenidium molluscum, és a Porella platyphylla, amely a 
nedvesebb mészkõsziklán jelenik meg. 

A viszonylag fiatal telepített fenyvesekben, melyeknek lágyszárú állománya teljes záródás esetén 
sokszor hiányzik, jelentõs borítású, gyakran összefüggõ mohagyep alakulhat ki. Az élõhely meghatározó faja 
a Scleropodium purum, a Pleurozium schreberi, a Dicranum polysetum, de helyenként foltokban megjelenhet 
az Eurhynchium angustirete, a Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, de Brachythecium rutabulum, 
ill. a nyirkosabb helyeken elõforduló Thuidium philibertii is. 

A dombsorhoz tartozó meszes talajú láprét (Kistómalmi-láprét), valamint a mészkedvelõ szárazgyepek 
vegetációját külön tárgyalom. 

 

A Fertõmelléki-dombsor mohaflorisztikai szempontból legértékesebb részei 
 

Kistómalmi-láprét 
 

A dombsor dél-nyugati elõterében elhelyezkedõ Kistómalmi-láprét 5 hektár nagyságú területét K-rõl a 
Szárhalmi erdõ, Ny-ról pedig a Kistómalmi-patak, ill. magántulajdonban lévõ telkek határolják. Döntõ részét 
nád borítja, az egyéb lápi vegetáció csupán foltokban válik dominánssá.  

A láp egyes részein a mohaszint jelentõs és meghatározó. A mohák a nyíltabb termõhelyeken összefüggõ 
gyepet alkotnak a lágyszárú növények között és alatt. A lápréten tömegesen megjelenõ faj a Calliergonella 
cuspidata, amely mind a sásos (erõsen árnyas) aljában, mind nyíltabb, kevésbé árnyékos területeken is 
megjelenik. A másik gyakorinak mondható faj a Plagiomnium elatum. Ez a faj fõként a lágyszárúak 
zsombékjainak oldalán jelenik meg, alapvetõen árnyékos és nedves termõhelyen, de ott, ahol a láp egy részét 
lekaszálták, szembetûnõ pusztulásuk. A láprét jellemzõ faja az erõteljes megjelenésû Palustriella commutata, 
mellyel a láprét útfelöli peremén találkoztam. A Palustriella párnák közelében, és más helyeken is kutattam a 
Philonotis calcarea után (CSAPODY (1975) szerint Cratoneuron jellegû társulásban), de sem ezt a fajt, sem a 
Philonotis fontana-t nem sikerült megtalálni, pedig a 60-as évek irodalmai alapján (SOÓ � BOROS 1964) ezek 
is elõfordultak a lápon. A Drepanocladus fajok közül az európai Vörös Könyves Drepanocladus cossoni 
foltokban megtalálható ezen az élõhelyen. Megfigyeléseim szerint a mohapárnái nagyjából követik az útrézsû 
aljából szivárgó, majd a láp felszínén mozgó víz irányát. VAJDA herbáriumi 1953-as gyûjtése alapján a 
hazánkban védett Drepanocladus sendtneri és az európai Vörös Könyves Hamatocaulis vernicosus is 
elõkerült, azonban sem PAPP Beáta és Peter ERZBERGER (2000. aug. 28.-i gyûjtésük során), sem én nem 
találkoztunk vele a láp területén. A lápon még fellelhetõ a Campylium stellatum, Amblystegium serpens, A. 
varium, Eurynchium hians, Brachythecium rutabulum, B. mildenaum, Marchantia polymorpha, Bryum 
pseudotriquetrum, Cratoneuron filicinum, Fissidens adianthoides, illetve az élõhelyre nézve új fajnak 
tekinthetõ a Pellia endiviifolia, a Plagiomnium undulatum és a Brachythecium rivulare, mely az utóbbi évek 
(nem publikált) kutatásai során került elõ.  

 

A Fertõrákosi-kõfejtõ és környékének meszes talajú gyepjei 
 

Elsõsorban a kõfejtõ felszínén, valamint a vele szomszédos sztyeppréten találhatunk meszes talajú száraz 
gyepek különbözõ változatait. A csupaszabb talajfelszínen és a gyep között megjelenik kisebb foltokban a 
Ditrichum flexicaule, az Encalypta streptocarpa, a Weissia sp., a Fissidens dubius, a Tortella tortuosa, a T. 
inclinata és a Pleurochaete squarrosa, a Campylium chrysophyllum, a Rhytidium rugosum, egyes helyen 
pedig a Barbula unguiculata. A kõfejtõ belsõ oldalán nagy párnákat alkot a Hypnum cupressiforme var. 
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lacunosum, Homalothecium lutescens és a Thuidium abietinum. Napos sziklák felszínén a Grimmia pulvinata, 
a G. orbicularis, a Schistidium apocarpum, a Didymodon acutus és a Tortula muralis együttes található. 
Egyes helyeken a Tortula ruralis válik uralkodóvá. A fenti élõhelyrõl származnak a Didymodon fallax, és a 
Pseudocrossidium hornschuchianum aktuális kutatási adatai is. 

 

A telepített fenyvesek mohaflórája 
 

A Hanga nevû területen fekvõ telepített fenyves, a Fertõrákosi-kõbánya közvetlen szomszédságában terül 
el, melynek erdeifenyves része kissé megritkult (valószínûleg a mészkõ aljzat miatt), így jelentõs nagyságú 
lékek keletkeztek ezen erdõrészben. Míg a zártabb fenyõ-monokultúrákban a mohaszint gyér a szinte 
tökéletes záródás miatt, addig ebben az erdõrészletben, helyenként gazdag mohaszint alakul ki, elsõsorban a 
lékekben. E területek domináns faja a Scleropodium purum, kissé árnyasabb helyeken a konkurencia nélkül 
maradt Brachythecium rutabulum az �egyeduralkodó�, míg a savanyúbb termõhelyeken már itt is megjelenik 
a Pleurozium schreberi, a Dicranum polysetum, és pár szál Dicranum scoparium is. Továbbá kis foltban, 
nedvesebb, árnyékosabb aljzaton, itt is megjelenik a Calliergonella cuspidata, Rhytidiadelphus squarrosus, 
ill. egy humid klímát jelzõ korhadéklakó ritkaság, a Sanionia uncinata is. A területen kisebb foltokban jelenik 
meg a Ctenidium molluscum, Rhytidiadelphus triquetrus, Brachythecium salebrosum, Eurhynchium 
angustirete, Hylocomium splendens és a Thuidium philibertii. Másodlagos termõhelyen jelent meg a 
Ceratodon purpureus, mégpedig a területen elszórt textilhulladékon. Korhadéklakó fajként a jellegzetes 
szagáról felismerhetõ Lophocolea heterophylla elõfordulási helye is a telepített fenyveshez köthetõ. 

 

A dombsor mohaflórájának enumerációja 
 

A fajok felsorolása során, a fõbb mohacsoportokon belül abc-sorrendben tárgyalom a taxonokat. Az 
aktuális kutatás során elõkerült, területre nézve új fajok nevét �*�-gal jelöltem. A felsorolásban az �A.� 
pontban a faj termõhelyi, ill. ökológiai igényeirõl teszek rövid említést, ezután országos gyakoriságára utalok 
ORBÁN � VAJDA (1983) alapján. A �B.� pontban a fajok Fertõmelléki-dombsorra vonatkozó gyakoriságát 
tüntetem fel. Utána a lelõhelyek idõrendbeli felsorolásai következnek, melyekben a források adatait külön 
bekezdésben adom meg, és a lelõhely után zárójelben tüntetem fel a szerzõt és az évszámot. BOROS 

útinaplójából (BOROS 1915-1971) származó információkra �BOROS mscr.,1929. aug. 28.� illetve "BOROS 

mscr., 1953 okt. 25." rövidítéssel hivatkozom. Az irodalmi adatokon túl, feldolgozásra került a saját 
gyûjtésemen kívül VAJDA László, PAPP Beáta és Peter ERZBERGER Kistómalmi-láprétre vonatkozó, eddig 
publikálatlan, herbáriumi anyaga is (PAPP � ERZBERGER herb. 2000, herb. ERZBERGER, Berlin, 2000 08.27.). A 
lelõhelyeknél feltüntetett kitettség leolvasásához ill. a tengerszint feletti magasság meghatározásához, az 1: 
40000 léptékû, �Sopron környéke� címû turistatérképet használtam fel. 

 

Májmohák � Hepaticae 
 

Frullania dilatata (L.) DUMORT. 
A. Az egész országban elterjedt, elsõsorban 

fakérgen jelenik meg. 
B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Nagyszárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kistómalmi-tó, kerékpárút mentén, idõs Salix 

kérgén (SZÛCS herb. 2004) 
Lepidozia reptans (L.) DUMORT. 
A. Mészkerülõ erdõkben, korhadt fán, nem ritka. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
*Lophocolea heterophylla (SCHRAD.) DUMORT. 
A. Korhadó faanyagon, erdei és lápi talajon él, 

nem ritka. 
B. A területen szórványos. 
 Soprontól a Nemes-kúti úton haladva a Felsõ-

Kereszt-hegy után baloldalon telepített 
fenyvesben, Pinus nigra korhadékán, DKK-i 
kitettség, 185 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga telepített fenyvesében, Pinus sylvestris 
törzsén, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

Lophocolea minor NEES 
A. Árnyékos, agyagos erdei talajon, árkokban, 

sziklán él, az egész országban elterjedt, 
gyakori. 

B.  A kutatási területen 2002-2003-án nem került 
elõ. 

 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 
Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

Mannia fragrans (BALB.) FRYE et L. CLARK 
A. Humuszos rendzina talajon, mészsziklák között, 

napos helyeken, nem ritka. 
B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Szárhalmi-erdõ (BOROS 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968, SOÓ � 

BOROS 1964) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
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Marchantia polymorpha L.  
A. Mindenféle nedves, kissé bázikus aljzaton 

elõfordul, kozmopolita. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Nagytómalom (IGMÁNDY 1949) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
*Metzgeria furcata (L.) DUMORT. 
A. Fatörzseken és fagyökereken, erdei sziklákon, 

egyéb mohák felületén található, gyakori. 
B.  A területen legfeljebb szórványos. 
 Kistómalom feletti domboldalon, telepített 

feketefenyves alján, erõsen korhadt Pinus nigra 
kérgén, ÉNy-i kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Kecske-hegy É-i oldala, Carpinus betulus 
kérgén, több ponton (SZÛCS herb. 2003)  

Pellia endiviifolia (DICKS.) DUMORT. 
A. Nedves, forrásos helyeken, patakpartokon, 

sásréteken fordul elõ.  
B. Elõfordulása a dombsor területén a láprétre 

korlátozódik. 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-láprét mögötti kis patak szélén, két 

telep egymás mellett, 160 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003)  

Plagiochila porelloides (NEES) LINDENB. 
A. Árnyas erdõkben, sziklákon, erdei talajon, 

korhadó faanyagon jelenik meg, gyakori. 
B.  A dombvidéken nem gyakori. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Kecske-hegy (Szárhalom), a kilátótól 
Fertõrákoshoz lefelé vezetõ úton gyertyános-

kocsánytalan tölgyesben, talajon, ÉÉK-
kitettség, 185 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

 Kecske-hegy É-i, meredek oldalán, 
mészkõkibúváson, (SZÛCS herb. 2003)  

*Porella platyphylla (L.) PFEIFF. 
A. Árnyékos, félárnyékos helyeken, fakérgen, 

mindenféle sziklán, nagyon gyakori. 
B.  A dombsoron kevésbe gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kecske-hegy (Szárhalom), árnyas 

mészkõsziklán, gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesben, ÉÉK-kitettség, 185 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Káposzta-hegy, turistaút szélén, fakérgen, 250 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

Radula complanata (L.) DUM. 
A. Mindenféle fák kérgén, félárnyékos helyeken, 

gyakori. 
B.  A dombsoron nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Pinty-tetõtõl DNy-ra, somos-cseresben Acer 

campestre kérgén, Pylaisia polyantha-val 
együtt, Ny-i kitettség, 215 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Kecske-hegy (Szárhalom), gyertyános-
kocsánytalan tölgyes alsó régiójában erõsen 
korhadt (Carpinus betulus) fatönkön, ÉÉNy-i 
kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Káposzta-hegy, tölgyesben, fakérgen, több 
ponton, 250 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

*Riccia fluitans L. emend. LORB. 
A. Állóvizekben a víz felszínén úszva él, 

mérsékelten gyakori.  
B. Kistómalom sekélyebb állóvizében, egyes 

pontokon. 
 Nagytómalom nádas-gyékényesének part-

közeli, kb. 50 cm mélységû vizében, 160 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Lombosmohák � Musci 
 

Amblystegium serpens (HEDW.) SCHIMP. (incl. A. 
juratzkanum SCHIMP.) 

A. Erdõkben, félárnyékos helyeken, fakérgen, 
talajon él, gyakori. 

B.  A dombsor területén csak egyes helyeken 
gyakori. 

 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949)  
 Nagytómalom, a gátnál, az egykori malom 

helyén, vízesésnél az út alatt (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalom feletti somos-cseres jellegû 

állományban, korhadt fán, ÉNy-i kitettség, 175 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, Quercus pertaea törzsének 
alján, félárnyékos termõhelyen, DK-i kitettség, 
200 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Amblystegium varium (HEDW.) LINDB. 
A. Nedves, általában félárnyékos helyeken, 

korhadó fatönkön, patakpartokon él, elterjedt de 
nem gyakori. 

B. A területen nem gyakori. 
 Nagytómalom (IGMÁNDY 1949) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Kistómalmi-lápréten, korhadt nád-darabokon, 

elszórtan, 155 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
*Anomodon attenuatus (HEDW.) HUEBENER 
A. Mindenféle erdõkben, legtöbbször sziklákon él, 

mindenütt elõfordul. 
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B.  A területen nem gyakori. 
  Kecske-hegy (Szárhalom), árnyas 

mészkõsziklán a kilátótól Fertõrákoshoz lefelé 
vezetõ turistaút mellett jobbra, gyertyános-
kocsánytalan tölgyesben, a Porella platyphylla 
társaságában, ÉÉK-kitettség, 185 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes�
somos-tölgyes jellegû erdõben, árnyas 
mészkõszikla kibúváson alkot gyepet az 
Anomodon viticulosus-al, Pseudoleskeella 
catenulata-val, és Homalothecium 
philippeanum-al, DNyNy-i kitettség, 220 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Anomodon viticulosus (HEDW.) HOOK. et TAYLOR  
A. Árnyékos, félárnyékos helyeken, sziklákon, 

fatörzseken él, mészsziklákon gyakran tömeges, 
gyakori. 

B.  A dombvidéken szórványos. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
  Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes-

somos tölgyes jellegû erdõben árnyas 
mészkõszikla kibúváson, mellette: Anomodon 
attenuatus, Pseudoleskeella catenulata, 
Homalothecium philippeanum, DNyNy-i 
kitettség, 220 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kuruc-domb telepített erdeifenyvesében, árnyas 
mészkõsziklán, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

  A Felsõ-Kereszt-heggyel szembeni 
erdõrészletben, cseres-kocsánytalan tölgyes-
ben, árnyas mészkõdarabon, 250 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Atrichum undulatum (HEDW.) P. BEAUV. 
A. Mindenféle erdei talajon, árnyékos és 

félárnyékos termõhelyeken él, gyakori. 
B.  A dombsoron is gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kecske-hegy (Szárhalom), somos-cseresek, 

gyertyános-tölgyes-somos-cseres jellegû 
erdõkben, a fák törzsének közvetlen közelében, 
kilúgozott, viszonylag nedves talaján, a 
Polytrichum formosum és a Dicranella 
heteromalla társaságában, ÉNy-i kitettség, 180-
190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Káposzta-hegy gyertyános-tölgyes�somos-
tölgyes jellegû erdõ talaján a fatörzs közelében, 
Dicranella heteromalla és Plagiomnium 
cuspidatum szomszédságában, 245 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Csalánkert DK-i részén a turista a Nemes-kúti 
vadászház felé vivõ út jobb rézsûjén, egymást 
követõen több ponton gyertyános-tölgyesben, 
ÉNyNy-i kitettség, 180 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

Barbula convoluta HEDW. 
A. Napos, homokos, löszös, agyagos vagy meszes 

talajokon és falakon él. Elterjedt és gyakori. 
B. A kutatási területrõl 2002-2003-ban nem került 

elõ.  
 Sopron, Szárhalmi-erdõ (GALAMBOS 1992) 
*Barbula unguiculata HEDW. 
A. Napos, homokos, agyagos helyeken, utak 

mentén, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Fertõrákosi-kõbánya, lajtamész-máladékos, 

agyagos talajon, napos termõhelyen, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Gyöngyvirág-tanösvény Nagytómalomtól a 
kilátóhoz vezetõ szakaszán, útrézsûn, 
mésztörmelékes talajon, 205 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

Brachythecium mildeanum (SCHIMP) SCHIMP. ex 

MILDE 
A. Forrásos helyeken, sásréteken, láperdõkben él, 

nem gyakori. 
B.  Lelõhelye a láprétre korlátozódik. 
 Tómalom (IGMÁNDY 1949) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-lápréten, a felszínen csörge-dezõ 

víz közelében alkot kisebb foltokat (SZÛCS 
herb. 2003) 

*Brachythecium populeum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Fagyökereken, mindenféle kõzeten, erdei 

talajon él, gyakori. 
B.  A területen nem gyakori. 
 Fertõrákosi-kõbánya bejáratával szembeni 

alacsonyabb cserjés helyen, mészköves 
aljzaton, napos termõhelyen, 170 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Brachythecium rivulare SCHIMP. 
A. Nedves sziklákon, források, patakok mentén. 
B.  A területen ritka. 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
Brachythecium rutabulum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Mindenféle erdõkben, sziklákon, fák tövében, 

patakmedrekben, tömeges és gyakori. 
B.  A területen gyakori, több termõhelyen 

tömeges.  
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-lápréten is fellelhetõ, de itt nem 

gyakori, 155 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
 Kecske-hegy gyertyános-tölgyesének 

útrézsûjén több ponton, É-i kitettség, 180-190 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Soprontól a Nemes-kúti úton haladva a Felsõ-
Kereszt-hegy után baloldalon, telepített 
fenyvesben tömeges, DKK-i kitettség, 185 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
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 Pihenõ-kereszttel szembeni telepített 
fenyvesben tömeges, 240 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, somos-cseresben, Ny-i 
kitettség, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Gyöngyvirág-tanösvény kilátó felé vezetõ 
szakaszán, Prunus spinosa �törzsének� alsó 
részére felkapaszkodva, és talajon is, 210 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Gyöngyvirág-tanösvény kilátó felé vezetõ 
szakaszán, jobb oldali útrézsûn szórványosan, 
210 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, akácos útrézsûje, Pinty-tetõtõl 
K-re, 220 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalom nádasának végében, idõsebb 
Sambucus nigra alatt, tömeges, 155 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Kõfejtõ-erdõ D-i szegélyében, somos-
cseresben, korhadt fán, 210 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Fertõrákosról Balfra vezetõ B10-es jelzésû fõút 
Balf elõtti szakasza alatt mûtárgy rézsûjének 
árnyékos betonfalán. Szemközti falon: Tortula 
ruralis, Ceratodon purpureus, Schistidium 
apocarpum, Grimmia pulvinata (SZÛCS herb. 
2003) 

 Nagytómalom-fürdõ, a gáton túl, a strandhoz 
tartozó csatorna kifolyásánál (SZÛCS herb. 
2003) 

 A csatorna alsóbb szakaszán, a vízfolyás 
közepén, hungarocell darabon, 150 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített fenyves tisztásain, talajon, 190 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített fenyves mögötti nyílt helyen, 
Prunus spinosa alatti mesterséges 
kõgörgetegen, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Brachythecium salebrosum (F. WEBER et D. 
MOHR) SCHIMP. 

A. Erdõkben, élõ ás korhadt fán, erdei talajon él, 
közönséges, elterjedt.  

B.  A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Pinty-tetõ, a kõfejtõtõl DNy-ra, erdei 

agyagosabb hely, gödör (BOROS mscr., 1953. 
okt. 25.) 

 Hanga, telepített erdeifenyves kisebb tisztásán, 
talajon, tenyérnyi nagyságú gyep, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Brachythecium velutinum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Talajon, köveken, sziklákon, füves, bokros, 

erdõs, helyeken él, gyakori. 
B.  A területen, egyes helyeken gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kõfejtõ-erdõ D-i szegélyében, somos-

cseresben, korhadt fán, 210 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003)  

 Gyöngyvirág-tanösvény kilátó felé vezetõ 
szakaszán, jobb oldali útrézsûn szórványosan, 
210 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, somos-cseresben, korhadt fán, 
Ny-i kitettség, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, somos-cseresben, útrézsûn, 
sporofitonnal, Ny-i kitettség, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalom-horgásztó domboldali elágazá-
sánál egybõl jobbra, enyhén erodált, kissé 
homokos talajfelszínen, Ny-i kitettség, 160 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalmi-láprét feletti útrézsûje, enyhén 
homokos talajon, 157 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

Bryum algovicum SENDTN. ex. MÜLL. HAL. 
A. Kissé nedves helyeken, fõleg síkvidéken, 

hegyek lábánál, nem ritka. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
*Bryum argenteum HEDW. 
A. Mindenféle aljzaton, agyagos, kavicsos meszes, 

kissé nedves helyeken, falakon, tetõkön, 
betonutak szélén jelenik meg, gyakori. 

B.  A területen nem gyakori, jobbára antropogén 
termõhelyen. 

 Nemes-kúti út (Sopron felõl) útrézsûjén, a 
Felsõ- Kereszt-hegy után, jobb oldalon, a 
bitumenút jobb szélén, DK-i kitettség, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Nagytómalom-fürdõnél, Kistómalom felé 
vezetõ úton, a jobb oldalon fekvõ utolsó ház 
tetején, Ny-i kitettség, 160 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a buszmegálló 
mögötti roncs területen, nyílt talajon, több 
ponton (SZÛCS herb. 2004) 

*Bryum caespiticium HEDW. 
A. Agyagos, homokos talajon, napos és 

félárnyékos aljzaton él, gyakori. 
B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a buszmegálló 

mögötti roncs területen, nyílt talajon, több 
ponton (SZÛCS herb. 2004) 

Bryum capillare HEDW. 
A. Árnyékos helyeken, erdõkben, fakérgen, 

élõfákon, talajon él, gyakori.  
B. A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Szárhalom, cseres-kocsánytalan tölgyes 

útrézsûje, a nagytómalmi feljáró után, ÉNy-i 
kitettség, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos, sziklasor, a mûúttól kb. 10 m-re, 
meszes gyepben, talajon (SZÛCS herb. 2004) 
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*Bryum elegans NEES ex BRID. 
A. Mindenféle napos és kissé árnyas helyeken, 

erdõkben, hegyvidékekben gyakoribb. 
B.  Itt nem gyakori. 
 Káposztás-hegy somos-cseres erdeje melletti 

félárnyékos útrézsû, DDNy-i kitettség, 250 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Bryum pseudotriquetrum (HEDW.) P. GAERTN., B. 
MEY. et SCHERB. 

A. Forrásoknál, réteken, patak menti lápokban, de 
meszes forrásoknál is. 

B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Tómalom fürdõhelynél, a fürdésre használt tó 
lefolyásánál, vizenyõs, kissé tõzeges rétek 
(BOROS mscr., 1929. aug. 28.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
Calliergonella cuspidata (HEDW.) LOESKE 
A. Sásréteken, árkok, források mellett, lápréteken, 

gyakori. 
B. A kutatási területen szórványos, a láprét egyes 

helyein tömeges. 
 Tómalom fürdõhelynél, a fürdésre használt tó 

lefolyásánál, vizenyõs, kissé tõzeges rétek 
(BOROS mscr., 1929. aug. 28.) 

 Kistómalmi-láprét (SOÓ 1941) 
 Sásrétek a tó befolyásánál, és felette, a part 

mentén, szivárgások, források (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Sásrétek a két tó (Tómalom) közt (BOROS 

mscr., 1953.okt. 25.) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-lápréten gyakorinak mondható, 155 

m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
 Hanga, telepített erdeifenyves lékjében, kisebb 

foltban, Sanionia uncinata, Pleurozium 
schreberi, Scleropodium purum társaságában, 
190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Campylium calcareum CRUNDW. et NYHOLM 
A. Félárnyékos sziklás, köves helyeken jelenik 

meg legtöbbször, nem gyakori. 
B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Káposzta-hegy, Quercus petraea tövében, 

kisavanyodott talajfelszínen, kis párnát alkot 
(SZÛCS herb. 2003) 

*Campylium chrysophyllum (BRID.) LANGE 
A. Kissé nedves helyeken, elsõsorban mészköves 

talajon él, az egész országban elterjedt. 
B. A kutatási területen nem mondható gyakorinak. 

 Fertõrákosi-kõfejtõ, meszes talajú szárazgyep, 
Homalothecium lutescens között (SZÛCS herb. 
2003) 

 Fertõrákos, sziklasor, meszes talajú szárazgyep 
között, a Fissidens dubius-al együtt, több 
ponton (SZÛCS herb. 2004) 

Campylium polygamum (SCHIMP.) C. E. O. JENSEN  
A. Sásos, nedves, szivárgásos, füves helyeken, 

nedves ligetekben él, nem gyakori.  
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
Campylium stellatum (HEDW.) C. E. O. JENSEN 
A. Forrásoknál, talajon, meszes, lápos réteken. 
B. Élõhelye a Kistómalmi-láprét területére 

korlátozódik. 
 Kistómalmi-lápréteken (SOÓ 1941) 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Sásrétek a két (Tómalom) tó közt (BOROS 

mscr.,1953. okt. 25.) 
 Sásrétek a tó befolyásánál és felette, a part 

mentén, szivárgások, források (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-láprét nyíltabb felszínén alkot 

kisebb foltokat (SZÛCS herb. 2003) 
Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. 
A. Száraz, naposabb helyeken, mészben szegény 

talajon, közönséges,  
B. A dombsor területén csupán szórványos. 
 Szárhalmi-erdõ (CSAPODY 1975) 
 Nagytómalmi-fürdõtõl Kistómalom felé a házak 

tetején, Ny-i kitettség, 160 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Hanga, telepített feketefenyvesben, �korosabb� 
cipõtalpbetéten, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyvesben, 
textilhulladékon, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003)  

 Fertõrákosról Balfra vezetõ, B10-es jelzésû 
fõút, Balf elõtti szakasza alatt mûtárgy 
rézsûjének napos betonfalán, mellette: 
Brachythecium rutabulum, Totula ruralis, 
Schistidium apocarpum, Grimmia pulvinata 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a buszmegálló 
mögötti roncs területen, nyílt talajon, több 
ponton (SZÛCS herb. 2004) 
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Climacium dendroides (HEDW.) F. WEBER et D. 
MOHR 

A. Nedves, mészszegény helyeken, sásréteken, 
láperdõkben, erdei tisztásokon, gyakori. 

B.  A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-
ban nem került elõ. 

 Tómalmi-láprétek (CSAPODY 1975) 
Cratoneuron filicinum (HEDW.) SPRUCE 
A. Nedves, vizes, meszesebb helyeken, fõleg 

mésztufán, forrásoknál, vízeséseknél, 
mészhegységekben mérsékelten gyakori. 

B.  Kizárólag a lápréten él, itt is ritka. 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968)  
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
*Ctenidium molluscum (HEDW.) MITT. 
A. Árnyékos, félárnyékos mész- és 

dolomitsziklákon, ritkán savanyú erdei talajon, 
sziklás vidékeken, gyakori. 

B.  A kutatási területen ritka. 
 Hanga, telepített feketefenyves talaján, 

félárnyékos termõhelyen, 190 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõn, cserjék alatti árnyas 
mészkövön alkot párnákat (SZÛCS herb. 2004) 

Dicranella heteromalla (HEDW.) SCHIMP.  
A. Kilúgozott erdei talajon fordul elõ, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Pinty-tetõ, a kõfejtõtõl DNy-ra, erdei 

agyagosabb hely, gödör (BOROS mscr., 1953. 
okt. 25.) 

 Kecske-hegy (Szárhalom), somos-cseres, 
gyertyános-tölgyes jellegû erdõkben a fák 
törzsének közvetlen közelében, kilúgozott, 
viszonylag nedves talaján gyakori, a 
Polytrichum formosum és az Atrichum 
undulatum társaságában, ÉNy-i kitettség, 180-
190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Káposzta-hegy gyertyános-tölgyes�somos-
tölgyes jellegû erdõ talaján, a fatörzs közelében, 
az Atrichum undulatum és a Plagiomnium 
cuspidatum szomszédságában, 245 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

*Dicranum montanum HEDW.  
A. Erdei vén fák tövén, korhadó fatuskókon, 

mészben szegény sziklán fordul elõ, nem 
gyakori. 

B.  A kutatási területen ritka. 
 Kecske-hegy Ny-i oldalán, fakorhadékon alkot 

kisebb gyepet, sporofitont fejlesztett, ÉNyNy-i 
kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Dicranum muehlenbeckii BRUCH et SCHIMP. 
A. Hegyi réteken, különösen szõrfûgyepekben, 

savanyú talajon, ritka.  
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 

 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
*Dicranum polysetum SW.  
A. Fenyvesek jellemzõ, és ott tömegesen élõ faja, 

sovány erdei talajon él, gyakori. 
B. A területen nem gyakori. 
 Hanga, erõsen megnyílt erdeifenyvesben, 

maroknyi gyep, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

*Dicranum scoparium HEDW. 
A. Sovány erdei talajon, sziklákon, fák tövében 

fordul elõ, gyakori.  
B. A területen ritka. 
 Kistómalom feletti domboldalon, kisebb 

kiterjedésû feketefenyvesben, erõsen korhadt 
Pinus nigra kérgén, ÉNy-i kitettség, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Káposztás-hegy Quercus petraea lábánál, 
kilúgozott talajon, 250 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003)  

 Hanga, telepített erdeifenyves kisava-nyodott 
talaján, pár szál, 195 m tszfm (SZÛCS herb. 
2003) 

Didymodon acutus (BRID.) K. SAITO  
A. Parlagon, agyagos, löszös helyeken él, nem 

gyakori. 
B.  A dombsor területén sem gyakori. 
 Fertõrákos, az ú.n. Rákosi kõfejtõk körül, és 

felettük dombokon, szárazabb, meszes helyeken 
(BOROS mscr., 1929. aug. 28.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Fertõrákos, Kõfejtõ (GALAMBOS 1992) 
 Pinty-tetõ DNy-i oldalán, somos-cseres 

útrézsûje mellett, Quercus cerris gyökfõjénél, 
agyagos talajon, DNy-i kitettség, 210 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos, Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtömelékes lejtõ alján, mészkõdarabon 
(SZÛCS herb. 2004) 

*Didymodon fallax (HEDW.) R. H. ZANDER 
A. Meszes, sziklás, agyagos talajon él, gyakori. 
B.  A dombsoron nem gyakori. 
 Fertõrákosi-kõfejtõ, lajtamész-máladékos 

talajon, napos termõhelyen, 170 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Didymodon luridus HORNSCH. ex SPRENG. 
A. Napos vagy félárnyékos mészszikla-falakon él, 

ritka.  
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Sopron, Tómalom (GALAMBOS 1992) 
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Didymodon tophaceus (BRID.) LISA  
A. Meszes források mentén, hévizeknél él, 

mésztufa képzõ, nem gyakori. 
B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Nagytómalom, a gátnál, az egykori malom 

helyén, vízesésnél az út alatt. Tömeges, tufás 
(BOROS mscr., 1953. okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968)  
 Sopron, Kistómalom és Nagytómalom 

(GALAMBOS 1992) 
Didymodon vinealis (BRID.) R. H. ZANDER 
A. Napos, meszes lejtõkön mész- és 

dolomitsziklákon, elterjedt. 
B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõrákos, a kõfejtõk feletti domb (193 m), 

lajtamész, legelt hely (BOROS mscr., 1953. okt. 
25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
Ditrichum flexicaule (SCHWAGR.) HAMPE. 
A. Száraz, napos helyeken, fõleg mész- és 

dolomitsziklákon. 
B.  A területen szórványos. 
 Fertõrákos: Festuco-Potentilletum arenariae-

ban (SOÓ 1941) 
 Szárhalmi-erdõ: Festucetum rupicolae (SOÓ 

1941) 
 Fertõrákos, a kõfejtõk feletti domb (193 m), 

lajtamész, legeltetett hely. (BOROS mscr., 1953. 
okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Fertõrákosi-kõfejtõ, a bejárattal szemben a 

fakapu feletti baloldali domboldalon, nyílt 
gyepben, mellette: Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum, Homalothecium lutescens, ÉK-i 
kitettség, 193 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ, nyílt lajtamész-törmelékes 
talaj, kisebb foltokban, 180 m tszfm.(SZÛCS 
herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ nem körbekerített K-i fele, a 
turistaút mellett, molyhos tölgyes-kõrises 
jellegû társulásfoltban, nyílt gyepben, 175 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), 
mészkõtörmelékes sziklakibúvásoknál, gyakran 
a Tortella tortuosa szomszédságában (SZÛCS 
herb. 2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõn, fõleg a lejtõ alján 
alkot jelentõsebb párnákat (SZÛCS herb. 2004) 

Drepanocladus aduncus (HEDW.) WARNST. 
A. Ártereken, vizenyõs réteken, pocsolyákban, 

árkokban él, közönséges. 

B. A kutatási területen 2002�2003-ban nem került 
elõ. 

 Tómalmi-lápréteken, Schoenetum nigricans-
ban (SOÓ 1941) 

 Tómalom (IGMÁNDY 1949) 
Drepanocladus cossoni (SCHIMP.) LOESKE   
A. Lápos réteken, forrásos helyeken él, ritka. 
B.  A területen nem gyakori. 
 Nagytómalom (BOROS � PÓCS 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Nagytómalom (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000)  
 Kistómalmi-láprét, kaszált, nyílt láptalajon, 155 

m tszfm. (SZÛCS herb. 2003, 2004) 
Drepanocladus sendtneri (H. MÜLL.) WARNST.  
A. Tõzeges sásréteken, zsombékosokban él, ritka.  
B. A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-

ban nem került elõ. 
 Kistómalmi-láprét (VAJDA herb. 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
Encalypta streptocarpa HEDW. 
A. Napos vagy árnyékosabb dolomit-, és 

mészsziklákon, nem ritka. 
B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Pinty-tetõ D-i része, kõfejtõ a 253*7m-nél, 

lajtamész (vagy szarmata mész?), ma (1953) is 
mûvelik, de van olyan kõfala, amely 
bemohosodott, s régóta nem érintették. Részben 
a kõfejtõben, részben mellette, bokros hely 
szélén. (BOROS mscr.,1953. okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Sopron felõl a Nemes-kúti úton, a Felsõ-

Kereszt-hegy elõtt, jobb oldali útrézsûn, kisebb 
foltokban, 210 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 A tanösvényen Nagytómalom felõl haladva, a 
kilátó elõtt, útrézsû mészkõtörmelékes talaján, 
lejtõsztyepp jellegû társulásban, 205 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Encalypta vulgaris HEDW. 
A. Napos, vagy árnyékos dolomit- és 

mészsziklákon, mésztartalmú homokon, nem 
ritka. 

B. A kutatási területen 2003-2004-ben nem került 
elõ. 

 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
*Eurhynchium angustirete (BROTH.) T. J. KOP. 
A. Erdõs hegy- és dombvidéken él, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Hanga, telepített feketefenyvesben, kisebb 

foltban, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
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Eurhynchium hians (HEDW.) SANDE LAC. 
A. Árnyékos, agyagos, erdõs helyeken, kertekben, 

folyók mentén él, gyakori. 
B. A területen elterjedt. 
 Nagytómalom, a gátnál az egykori malom 

helyén, vízesés az út alatt (BOROS mscr.,1953 
okt. 25.) 

 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 
2000) 

 Kecske-hegy, kilátótól Fertõrákos felé, balra 
tarvágott rész, jobbra füves útrézsû, a 
Brachythecium rutabulum-al együtt, É-i 
kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szárhalmi-erdõ, somos-cseresben, Ny-i 
kitettség, 185 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalmi-lápréten is fellelhetõ, de itt 
szórványos, 155 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalom nádasának végében, idõsebb 
Sambucus nigra alatt, a Brachythecium 
rutabulum-al 155 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített fenyves mögötti nyílt helyen, 
Prunus spinosa alatti kõgörgetegen, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor, a buszmegálló mögötti 
roncs területen, nyílt talajon (SZÛCS herb. 2004) 

Eurhynchium pulchellum (HEDW.) JENN. 
A. Árnyékos, kissé nyirkos, fõleg agyagos 

helyeken él, nem ritka.  
B. A dombsor területén legfeljebb szórványos. 
 Szárhalmi-erdõ, lajtamész, Tómalmi bérc, 181 

m-tõl ÉK-re menet (gyalogút), a 19-es 
határkõig, erdõ, tölgyes (BOROS mscr., 1953 
okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Sopron felõl a Nemes-kúti úton, a Felsõ-

Kereszt-hegy elõtt, jobb oldali útrézsûn, kisebb 
foltban, 210 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Eurhynchium speciosum (BRID.) JUR. 
A. Meszes forrásoknál, hévizeknél, kutakban él, 

nem gyakori. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
Fissidens adianthoides HEDW. 
A. Tõzeges helyeken, lápréteken, átmeneti 

lápokban, inkább alacsonyabb vidékeken él.  
B. Kizárólag a lápréten, ritka. 
 Tómalmi Schoenetum nigricantis-ban (SOÓ 

1941) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-lápréten (SZÛCS herb. 2003) 
Fissidens dubius P. BEAUV. 
A. Árnyas, ritkán napos, humuszos mész- és 

dolomitsziklákon él, elterjedt.  

B. A területen kevésbé elterjedt. 
 Szárhalmi-erdõ, lajtamész, Tómalmi bérc, 181 

m-tõl ÉK-re menet (gyalogút), a 19-es 
határkõig, erdõ, tölgyes (BOROS mscr., 1953 
okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Kovács-domb, gyertyános-kocsánytalan 

tölgyes, Fertõrákos felõl a turistaút mellett 
balra, tenyérnyi nagyságú gyepek, K-i kitettség, 
180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

  A tanösvényen Nagytómalom felõl haladva, a 
kilátó elõtt, útrézsû mészkõtörmelékes talaján, 
lejtõsztyepp jellegû társulásban, 205 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

*Fissidens taxifolius HEDW. 
A. Árnyékos agyagtalajon, erdõkben, patakok 

mentén, gyakori.  
B. A területen szórványos.  
  A tanösvényen Nagytómalom felõl haladva, a 

kilátó elõtt kb. 50 méterrel, jobb oldali útrézsû 
mészkõtörmelékes talaján, lejtõsztyepp jellegû 
társulásban, 205 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kecske-hegy, (Szárhalom), gyertyános-tölgyes�
somos-cseres jellegû erdõkben a fák tövében, 
kilúgozott, viszonylag nedves talaján, ÉNy-i 
kitettség, 180-190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, sziklaoldal árnyékosabb oldalán, 
meszes talajon (SZÛCS herb. 2004) 

*Funaria hygrometrica HEDW. 
A. Mindenféle nedves termõhelyeken, különösen 

nitrogénben gazdag területeken, tûzrakások 
helyén, falakon, udvarokban, talajon fordul elõ, 
gyakori. 

B. A területen nem gyakori. 
 Fertõrákosi-kõfejtõ, a vendéglõ melletti 

kõlépcsõ, 1 cm2-es folton (SZÛCS herb. 2003) 
 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a buszmegálló 

mögötti roncs területen, nyílt talajon, 
valószínûleg a hulladékégetés hatására jelent 
meg (SZÛCS herb. 2004) 

 Kistómalomtól a Kistómalmi-láprét felé vezetõ 
út rézsûjén, Bryum caespiticium társaságában 
(SZÛCS herb. 2004) 

*Grimmia orbicularis BRUCH ex WILSON. 
A. Napos mész és dolomitsziklákon él, elterjedt. 
B. A kutatási területen nem mondható gyakorinak. 
 Fertõrákos sziklasor (Hanga), 

sziklakibúvásokon, Grimmia pulvinata-val 
együtt (SZÛCS herb. 2004) 

Grimmia pulvinata (HEDW.) SM. 
A. Mindenféle sziklán, és köveken elõfordul, 

gyakori.  
B. A területen szórványos. 
 Szárhalom, Festucetum rupicolae caricetosum 

társulásban (SOÓ � CSAPODY 1941) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
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 Fertõrákosi-kõfejtõ, napos mészkõsziklán kis 
foltokban, 190-195 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Fertõrákosi-kõbánya, a bejárattal szemben, kb. 
50 m-re jobbra, napos mészkõsziklán, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kecske-hegy, kilátónál, mészkõdarabon, kis 
foltban Schistidium apocarpum és 
Orthortichum diaphanum társaságában, 211 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

  Fertõrákosról Balfra vezetõ, B10-es jelzésû 
fõút, Balf elõtti szakasza alatt átvezetõ mûtárgy 
rézsûjének napos betonfalán, a következõ 
mohafajokkal: Brachythecium rutabulum, 
Ceratodon purpureus, Tortula ruralis, 
Schistidium apocarpum (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), 
sziklakibúvásokon, Grimmia orbicularis-al 
együtt (SZÛCS herb. 2004) 

Hamatocaulis vernicosus (MITT.) HEDENÄS  
Átmeneti lápokban, lápréteken, tõzegmohás 

lápokban él, nagyon ritka. 
A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-ban 

nem került elõ. 
 Kistómalmi-láprét (VAJDA herb. 1953) 
Homalia trichomanoides (HEDW.) SCHIMP. 
A. Fák törzsén, korhadó, fatönkön, nyirkos 

erdõkben fordul elõ, elterjedt. 
B.  A területen ritka. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Kecske-hegy, gyertyános-kocsánytalan tölgyes, 
a kilátótól Fertõrákos felé vezetõ turistaút 
mellett, erõsen korhadt faanyagon, tenyérnyi 
nagyságú gyep, É-i kitettség, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Homalothecium lutescens (HEDW.) H. ROB. 
A. Napos, száraz helyeken, fõleg löszön, 

mészkõtörmeléken, homokon, gyakori. 
B. A területen gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Fertõrákosi-kõfejtõ a bejárattal szembeni belsõ 

oldalán (Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum-al alkot összefüggõ párnákat) fás 
vegetáció nélküli helyen, tömeges, ÉK-i 
kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, molyhos tölgyes jellegû zárt gyepben, 
gyakori, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyves ÉNy-i oldalának 
szélén alkot tenyérnyi gyepet (SZÛCS herb. 
2003) 

 Szent Antal-dûlõ (Kuruc-domb) összefüggõ 
mohagyepében vannak foltjaik (Rhytidium 
rugosum társaságában), a telepített fenyvessel 
szemben, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Nemes-kúti út (Sopron felõl) útrézsûjén, a 
Felsõ-Kereszt-hegy után, jobb oldalon, (a 
Thuidium abietinum-al együtt), DK-i kitettség, 
170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalmi-horgásztótól DDK-re legközelebb 
lévõ zárt gyeppel szemben alkot kisebb 
vegetációt a Thuidium abietinum-al, napos, 
száraz helyen, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), sziklakibúvások 
árnyékosabb szélein (SZÛCS herb. 2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõn, a cserjék alatti 
árnyékos talajon (SZÛCS herb. 2004) 

*Homalothecium philippeanum (SPRUCE) SCHIMP. 
A. Árnyékos mész- és dolomitsziklákon tömeges 

lehet, szórványosan fakérgen is elõfordul, 
mérsékelten gyakori. 

B. A területen szórványos, de nem gyakori. 
 Kovács domb Ny-i felén telepített 

erdeifenyvesben, mészkõ darabon, árnyas 
helyen, 185 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

  Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes�
somos-tölgyes jellegû erdõben, árnyas 
mészkõszikla kibúváson, mellette: Anomodon 
attenuatus, Pseudoleskeella catenulata, 
Anomodon viticulosus, DNyNy-i kitettség, 220 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

*Homalothecium sericeum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Kissé árnyas, száraz, fõleg mész-, és dolomit-, 

de andezit és bazaltsziklákon is tömeges lehet, 
fõleg hegyvidéken gyakori. 

B. A területen nem gyakori. 
 Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes�

somos-tölgyes jellegû erdõben, árnyas 
mészkõszikla kibúváson alkot kis foltot, 
DNyNy-i kitettség, 215 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

*Hylocomium splendens (HEDW.) SCHIMP.  
A. Mészkerülõ erdõkben él, de szikla- és 

láperdõkben is elõfordul, gyakori.  
B. A területen nem gyakori. 
 Hanga, telepített feketefenyves egyik kisebb 

tisztásán, talajon, kis foltban, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyves Ny-i oldalán, az 
erdõ szélén alkot nagyobb gyepet, nem messze 
egy Thuidium philibertii párnától, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Hypnum cupressiforme HEDW. 
A. A legkülönbözõbb aljzaton, fõleg erdõkben, 

fakérgen, sziklákon, sovány erdei talajon él, 
közönséges. 

B.  A területen gyakori. 
 Fertõmelléki-dombsor (IGMÁNDY 1949) 
 A tájegységen belül szinte mindenféle 

élõhelyen közönséges, legtöbbször fák kérgén, 
árnyasabb köveken, a Kistómalmi-láprétrõl, ill. 
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vízhez kötõdõ élõhelyekrõl hiányzik. A 
területen jól megfigyelhetõ alakgazdagsága, az 
elvékonyodó szárútól, a tömött, erõteljes 
alakúig (SZÛCS herb. 2003) 

*Hypnum cupressiforme var. lacunosum BRID. 
A. Száraz gyepekben, szikesekben él, e területeken 

gyakori.  
B. A területen szórványos, de egyes területeken 

tömeges. 
 Fertõrákosi-kõfejtõ, a bejárattal szemben a 

fakapu feletti baloldali meredek domboldalon, 
nyílt gyepben, mellette: Ditrichum flexicaule 
(kis foltokban), és Homalothecium lutescens, 
ÉK-i kitettség, 193 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Fertõrákosi-kõfejtõ, a bejárattal szemben a 
fakapun túl, a szembeni oldalon, 
Homalothecium lutescens-el és a Thuidium 
abietinum-al alkot összefüggõ és látványos 
mohavegetációt, ÉK-i kitettség, 193 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ, nyílt meszes gyep, a 
Rhytidium rugosum-al, a Homalothecium 
lutescens-el és a Thuidium abietinum-al együtt 
alkot tömött párnákat, 180 m tszfm.(SZÛCS 
herb. 2003) 

  Fertõrákos sziklasor (Hanga), sziklakibúvások 
füvesebb részein (SZÛCS herb. 2004) 

Hypnum lindbergii MITT. 
A. Kissé nyirkos helyeken, erdõszéleken, utak 

mentén, nedves réteken él. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
*Isothecium alopecuroides (DUBOIS) ISOV. 
A. Korhadó fatönkön, erdei korhadékon él, 

elterjedt. 
B.  A területen ritka. 
 Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes� 

somos tölgyes jellegû erdõben, egy Acer 
campestre törzsén, kis foltban, DNyNy-i 
kitettség, 215 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Leskea polycarpa  EHRH. ex HEDW. 
A. Füzesekben, ritkábban nyár- és szilkérgen él, 

többnyire folyóparti ligeterdõkben gyakori.  
B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Nagyszárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kistómalmi-tó, kerékpárút mentén, idõs Salix 

kérgén (SZÛCS herb. 2004) 
*Leucodon sciuroides (HEDW.) SCHWAGR. 
A. Fakérgen, és mindenféle sziklán nõ, 

félárnyékos helyen, gyakori faj.  
B. A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ, tanösvényen Nagytómalom 

felõl haladva, a kilátó elõtt, somos�cseresben, 

Quercus cerris kérgén, 210 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

*Orthotrichum anomalum HEDW. 
A. Napos sziklákon, falakon él, ritkábban fakérgen 

is, gyakori. 
B.  A területen nem gyakori. 
  Nagytómalom-fürdõ betonkerítésének külsõ 

falán, a fõúti elágazástól a stand bejárata felé, 
Ny-i kitettség, 160 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a mûúthoz közeli 
sziklakibúváson, Grimmia-ák társaságában 
(SZÛCS herb. 2004) 

*Orthotrichum diaphanum SCHRAD. ex BRID. 
A. Fakérgen, fõleg országút melletti fákon, 

gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Kecske-hegy, kilátó elõtt, mészkõdarabon kis 

foltban, Schistidium apocarpum és Grimmia 
pulvinata társaságában, 211 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Kistómalom nádasának végében, idõsebb 
Sambucus nigra kérgének középsõ 1/3-án, 
alatta a nedvesebb talajon Brachythecium 
rutabulum és Eurhynchium hians, 155 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Orthotrichum pumilum Sw. 
A. Fõleg alacsonyabb vidékeken, völgyekben él, 

elterjedt. 
B. A kutatási területen egy ponton került elõ. 
 Kistómalom beton zsilip szélén, keleti 

expozícióban függõleges betonon (herb. 
ERZBERGER, Berlin, 2000. 08. 27.) 

Orthotrichum speciosum NEES 
A. Nyílt erdõkben, láperdõkben fordul elõ, 

gyakori. 
B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
Orthotrichum striatum HEDW. 
A. Kéreglakó, nyílt erdõkben él, elterjedt.  
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
Palustriella commutata (HEDW.) OCHYRA 
A. Meszes forrásokban, vízzel áztatott helyeken 

találkozhatunk vele, nem gyakori. 
B.  A lápréten alkot kisebb foltokat. 
 Tómalom (IGMÁNDY 1949) 
  Sásrétek a tó befolyásánál és felette, a part 

mentén, szivárgások, források (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Kistómalmi-láprét (VAJDA herb. 1953) 
 Fertõmelléki�dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki�dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Tómalmi-láprétek (CSAPODY 1975)  
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 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 
2000) 

 Kistómalmi-láprét területén, 155 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

*Phascum cuspidatum HEDW. 
A. Nyílt gyepek szabad foltjain, szántóföldeken, 

napos, homokos talajon él, inkább tavasszal nõ. 
Gyakori. 

B. A kutatási területen feltehetõleg szórványos. 
 Fertõrákos sziklasor, a buszmegálló mögötti 

roncs területen, nyílt talajon (SZÛCS herb. 2004) 
Philonotis calcarea (BRUCH et SCHIMP.) SCHIMP. 
A. Meszes forráslápokban, erek mentén, mésztufás 

forrásoknál él, e helyeken tömeges lehet, de 
nem gyakori. 

B.  A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-
ban nem került elõ. 

 Tómalmi láprétek, Cratenurion társ.-ban 
(BOROS ap. CSAPODY 1975) 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Kõhida (ORBÁN � VAJDA 1984) 
Philonotis fontana (HEDW.) BRID. 
A. Forráslápokban, hegyvidéki réti csermelyek 

mentén fordul elõ, nem gyakori. 
B. A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-

ban nem került elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
Plagiomnium affine (BLANDOW) T. J. KOP. 
A. Különféle erdõkben, tölgyesekben, 

bükkösökben, fenyvesekben, égeresekben él, 
talajlakó, nem gyakori. 

B.  A területen nem gyakori. 
 Tómalmi lápréteken, Schoenetum-ban (SOÓ 

1941) 
 Hanga, telepített fenyvesben, nedves talajon, 

több ponton, 190 tszfm. (SZÛCS herb. 2004) 
 Szárhalmi-erdõ, Lapos-bérc somos-cseresének 

alján, nedves termõhelyen, kisebb foltban, 200 
m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Plagiomnium cuspidatum (HEDW.) T. J. KOP. 
A. Nedves, árnyékos helyeken, különféle 

erdõkben, patakokban, fakérgen, mindenféle 
erdei talajon, az erdõmentes területekrõl 
hiányzik, gyakori. 

B. A területen szórványos. 
 Nagyszárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Kecske-hegy (Szárhalom), somos-cseresek, 
gyertyános-tölgyes�somos-cseres jellegû 
erdõkben a fák lábánál, talajon, többször 
Polytrichum formosum, Dicranella 
heteromalla, Atrichum undulatum társaságában, 

ÉNy-i kitettség, 180-190 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Káposzta-hegy gyertyános-tölgyes�somos-
tölgyes jellegû erdõ talaján, Atrichum 
undulatum, Dicranella heteromalla 
szomszédságában, 245 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003)  

 Hanga, telepített fenyvesben, talajon, több 
ponton 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Plagiomnium elatum (BRUCH et SHCIMP.) T. J. 
KOP. 

A. Nyílt és erdõs lápokban, mocsarakban, 
égerlápokban, patakpartokon, és vízszivárgásos 
helyeken él, nem gyakori.  

B. A lápréten gyakori. 
 Nagyszárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Kistómalmi-láprét (PAPP � ERZBERGER herb. 

2000) 
 Kistómalmi-lápréten, a víz közelében, egyes 

helyeken tömeges, 150 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Kistómalom nádas-gyékényesének partján, 
árnyékos, nedves talajon és faanyagon, 155 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

*Plagiomnium ellipticum (BRID.) T. J. KOP. 
A. Nedves termõhelyeken mindenütt elõfordul.  
B. A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ, Lapos-bérc somos-cserjésének 

alján, nedves termõhelyen, 200 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 A kõfejtõ barlangfeljárójánál a lépcsõtõl jobbra, 
Sambucus nigra alatt, lajtamészkõ-máladékon, 
félárnyékos termõhelyen, 195 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

Plagiomnium medium (BRUCH et SCHIMP.) T. J. 
KOP. 

A. Patakok mentén, forrásoknál, szivárgásos 
helyeken, talajon él, fõleg bükkösökben él, de 
láperdõkben is elõfordul, ritka. 

B. A kutatási területen 2000-ben, ill. 2002-2003-
ban nem került elõ. 

 Szárhalom, Tómalmi-lápréteken, Schoene-tum 
nigricans társ.-ban (SOÓ 1941) 

Plagiomnium undulatum (HEDW.) T. J. KOP. 
A. Kissé nedves, árnyékos erdei talajon, források, 

patakok mellett, gyakori. 
B.  A területen mérsékelten gyakori. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Szárhalmi-erdõ (CSAPODY 1975) 
 Kecske-hegy, gyertyános-kocsánytalan tölgyes, 

turistaút mellett, az útrézsû több pontján kisebb 
foltokban, É-i kitettség, 190 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 
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 Kovács-domb erdei útjának rézsûjén több 
ponton, ÉKK-i kitettség, 185-190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Pihenõ-kereszttel szembeni telepített 
fenyvesben, mellette Scleropodium purum és 
Brachythecium rutabulum, 240 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Felsõ-Kereszt-heggyel szembeni erdõ-
részletben, útrézsûkön, nedves, csupasz talajon, 
220-230 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített fenyves lékein, talajon, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Csalánkert K-i szélén futó turistaút rézsûjén 
több ponton, DNyNy-i kitettség, 165 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Kistómalmi-láprét szélén, az útrézsûn egy Salix 
cinerea alatt szivárgásos helyen, Palustriella 
commutata párnák mellett, 165 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Plagiothecium cavifolium (BRID.) Z. IWATS. 
A. Árnyékos, kilúgozott erdei talajon, erdei 

mélyutak rézsûjén, fák tövében él.  
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (CSAPODY 1975) 
*Plagiothecium denticulatum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Humuszos, árnyékos, nedvesebb erdei talajon, 

kilúgozott helyeken, öreg fák tövén él, elterjedt. 
B.  A területen nem gyakori. 
 Csalánkert K-i szélén futó turistaút rézsûjén, 

Kistómalomtól haladva jobb oldalon, talajon 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Carpinus betulus lábán, sporofitonja volt 
(szeptemberben), DNyNy-i kitettség, 165 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

*Plagiothecium nemorale (MITT.) A. JAEGER 
A. Humuszos erdei talajon, humuszos sziklákon, 

kilúgozott erdei helyeken, nem gyakori. 
B.  A területen ritka. 
 Csalánkert K-i szélén futó turistaút rézsûjén, 

Kistómalomtól haladva jobb oldalon, a talajon, 
DNyNy-i kitettség, 165 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003)  

Platygyrium repens (BRID.) SCHIMP. 
A. Fák, kérgén, fõleg tölgyfákon, ritkán bükkfán, 

vagy égeren él, nem gyakori. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
Platyhypnidium riparioides (HEDW.) DIXON 
A. Meszes, forrásos, mésztufás helyeken, patakok 

medrében él, gyakori.  
B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 

 Nagytómalom, a gátnál az egykori malom 
helyén, vízesés az út alatt (BOROS mscr.,1953 
okt. 25.) 

 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
Pleurochaete squarrosa (BRID.) LINDB. 
A. Napos, meleg sziklákon, mész- és 

dolomitsziklák közti talajon fordul elõ 
elsõsorban, gyakori. 

B. A területen szórványos. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõrákosi-kõfejtõ több pontján, nyílt 

lajtamész-törmelékes talajon, kis foltokban, 
190-195 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

 Szent Antal-dûlõ nyílt gyepjein, a közelében 
lévõ útrézsûn is, itt a Ditrichum flexicaule 
társaságában, 180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a szikla-
kibúvásoknál, mészkõtörmelékes-talajon 
(SZÛCS herb. 2004) 

*Pleurozium schreberi (BRID.) MITT. 
A. Mészben szegény helyeken, árnyas erdõkben, 

fõleg telepített fenyõerdõkben, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Hanga, telepített erdeifenyves kisebb tisztásán, 
kisebb foltban, Calliergonella cuspidata, 
Sanionia uncinata, Scleropodium purum 
társaságában, 190 tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyves nagyobb 
lékeiben, helyileg közelebb a mûúthoz, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Pihenõ-kereszttel szembeni telepített 
fenyvesben, pár szál, 240 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

*Pohlia nutans (HEDW.) LINDB. 
A. Erdei sovány, kilúgozott, mészben szegény 

talajon él, gyakori.  
B. A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ, Lapos-bérc D-i felén, egy 

útrézsûn, csupasz talajon, 205 m tszfm (SZÛCS 
herb. 2003) 

Polytrichum formosum HEDW. 
A. Mészben szegény, humuszos erdõkben fordul 

elõ, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Fertõmelléki-dombsor (CSAPODY 1975) 
 Káposzta-hegy gyertyános-tölgyes�somos-

tölgyes jellegû erdõ kisavanyodott talaján, 
Atrichum undulatum, Dicranella heteromalla 
társaságában, 245 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kecske-hegy (Szárhalom), somos-cseresek, 
gyertyános-tölgyes�somos-cseres jellegû 
erdõkben, fák lábánál, nedves talajon, 
Dicranella heteromalla Atrichum undulatum 
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mellett, ÉNy-i kitettség, 180-190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Lapos-bérc gyertyános-tölgyeseiben, fák 
tövében több ponton, ÉÉK-i kitettség.(SZÛCS 
herb. 2003) 

Pottia lanceolata (HEDW.) MÜLL. HAL. 
A. Nyílt gyepek szabad foltjain, frissen feltört 

talajon, meszes, agyagos és homokos helyeken 
él, gyakori.  

B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Csalánkert (IGMÁNDY 1949) 
Pottia truncata (HEDW.) BRUCH et SCHIMP. 
A. Kissé nedves, gyakran félárnyékos 

agyagtalajon, erdõszéleken, sziki erdõk 
tisztásain él, nem ritka.  

B.  A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
Pseudocrossidium hornschuchianum (SCHULTZ) 

R. H. ZANDER 
A. Meszes sziklákon, kõtörmelékes helyeken él. 
B.  A területen nem gyakori. 
 Fertõrákosi-kõbánya, lajtamész-törmelékes 

talajon, a bejárattól lefelé vezetõ úton, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Pseudocrossidium revolutum (BRID.) R. H. 
ZANDER  

A. Meszes sziklákon, kõtörmelékes helyeken él, 
nem gyakori. 

B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Sopron, Pinty-tetõ (GALAMBOS 1992) 
*Pseudoleskeella catenulata (SCHRAD.) KINDB. 
A. Félárnyékos és árnyékos mész- és 

dolomitsziklákon, ritkábban andeziten, kisebb 
kõtömbökön él, gyakori.  

B. A területen egy ponton találkoztam vele. 
 Pinty-tetõtõl DNy-ra, gyertyános-tölgyes� 

somos-tölgyes jellegû erdõben, mészkõszikla 
kibúváson alkot kis foltot Anomodon 
attenuatus-al, Anomodon viticulosus-al, és 
Homalothecium philippeanum-al, DNyNy-i 
kitettség, 220 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Pterygoneurum lamellatum (LINDB.) JUR.  
A. Napos, mésztartalmú homokos, agyagos 

helyeken, löszön, útbevágásokban, mûveletlen 
szántóföldeken, lucernaföldeken él, nem 
gyakori. 

B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
Pterygoneurum ovatum (HEDW.) DIXON  

A. Napos, mésztartalmú homokos, agyagos 
helyeken, löszön, útbevágásokban, mûveletlen 
szántóföldeken, lucernaföldeken él, gyakori. 

B. A kutatási területen nem gyakori. 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõrákos sziklasor, a buszmegállótól induló 

földút mellett jobbra, több ponton, 
gyomtársulásban (SZÛCS herb. 2004) 

*Pterygoneurum subsessile (BRID.) JUR. 
A. Napos, mésztartalmú homokos, agyagos 

talajon, löszön, útbevágásokban, mûveletlen 
szántóföldeken él, nem gyakori. 

B. A kutatási területen egy helyen került elõ. 
 Fertõrákos sziklasor, a buszmegálló mögötti 

roncs területen, nyílt talajon (SZÛCS herb. 2004) 
Pylaisia polyantha (HEDW.) SCHIMP. 
A. Különbözõ fák kérgén, ritkás erdõkben gyakori.  
B. A területen nem gyakori. 
 Szárhalmi-erdõ (IGMÁNDY 1949) 
 Pinty-tetõtõl DNy-ra somos-cseresben Acer 

campestre törzsének (kb.10 cm átmérõjû) alsó 
50 cm-én, Radula complanata-val együtt, Ny-i 
kitettség, 215 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

*Rhodobryum ontariense (KINDB.) KINDB. 
A. Fõleg mészen és dolomiton él, mindenféle 

erdõben elõfordul, általában szárazabb 
termõhelyek növénye, gyakori.  

B. A dombsoron szórványos. 
 A tanösvényen Nagytómalom felõl haladva, a 

kilátó elõtt kb.100 méterrel, jobb oldali útrézsû 
mészkõtörmelékes talaján, 205 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Kecske-hegy Ny-i oldalán a kilátótól lefelé 
haladva, félárnyékos talajfelszínen alkot 
tenyérnyi gyepet, ÉNyNy-i kitettség, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Rhodobryum roseum (HEDW.) LIMPR. 
A. Reliktum jellegû termõhelyeken él, lucosokban, 

szõrfû gyepekben, lápos helyeken, mindenütt 
savanyú talajon, ritka.  

B. A kutatási területrõl 2002-2003-ban nem került 
elõ. A dombsorra vonatkozó adata 
megkérdõjelezhetõ. 

 Szárhalmi-erdõ (BOROS 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
*Rhynchostegiella tenella (DICKS.) LIMPR. 
A. Barlangbejáratoknál, árnyékos sziklák 

hasadékaiban él, legtöbbször mészen, és 
dolomiton, nem gyakori. 

B.  A területen ritka. 
 Kovács-domb, telepített erdeifenyves alatt 

mészkõszikla-görgeteg egyik szikláján, kis 
foltban, 190 m tszfm.(SZÛCS herb. 2003) 
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Rhynchostegium murale (HEDW.) SCHIMP. 
A. Árnyékos, nedves sziklákon, fõleg mészkövön, 

hegyi patakok kövein, folyó és tóparton, nem 
gyakori.  

B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 
elõ. 

 Kistómalmi-láprét (VAJDA herb. 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
*Rhytidiadelphus squarrosus (HEDW.) WARNST. 
A. Réteken, erdõszéleken és tisztásokon, kissé 

nedves helyeken, forrásoknál, fõleg a 
hegyvidéken él, elterjedt. 

B. A területen ritka. 
 Hanga, telepített erdeifenyves kisebb tisztásán, 

hasonló termõhelyen, mint a Calliergonella 
cuspidata, Sanionia uncinata, Pleurozium 
schreberi, és Scleropodium purum, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Rhytidiadelphus triquetrus (HEDW.) WARNST. 
A. Réteken, erdõszéleken és tisztásokon, kissé 

nedves helyeken tömeges is lehet, fõleg 
mészszegény helyeken, telepített 
fenyõerdõkben él, gyakori.  

B. A területen csak szórványos. 
 Kecske-hegy É-i lába, a malomtól a 

Tómalomhoz menet, gyertyános (BOROS mscr., 
1953. okt. 25.) 

 Kovács-domb, kisebb erdeifenyves, Fertõrákos 
felõl a turistaút mellett balra, kisebb foltban, 
mellette Scleropodium purum, K-i kitettség, 
180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ K-i fele, a turistaút mellett, 
molyhos tölgyes-kõrises jellegû társulás-
foltban, cserje alatt, 175 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyves nagyobb 
lékjeiben, helyileg közelebb a mûúthoz, itt 
szórványos, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Rhytidium rugosum (HEDW.) KINDB. 
A. Napos sziklás helyeken, fõleg mész- és 

dolomitsziklákon él, gyakran tömeges. 
B.  A területen szórványos. 
 Szárhalom (BOROS 1953) 
 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Szent Antal-dûlõ nyílt helyein gyakori, 

Homalothecium lutescens-el, Hypnum 
cupressiforme var. lacunosum-al, és Thuidium 
abietinum-al együtt alkot párnákat, 180 m 
tszfm.(SZÛCS herb. 2003) 

 A Kistómalmi-horgásztó felõl DK-re található 
kisebb rét felé vezetõ földút szélén kis foltban, 
jobbra tõle akácos, napos, száraz helyen, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a sziklakibúvások 
mellett, mészkõtörmelékes-talajon (SZÛCS herb. 
2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõ tetején (SZÛCS herb. 
2004) 

*Sanionia uncinata (HEDW.) LOESKE 
A. Nedves, árnyas szilikátsziklákon, korhadó 

fatönkön él, nem gyakori.  
B. A kutatási területen egyetlen lelõhelye ismert. 
 Hanga, telepített erdeifenyves egy tisztásán, 

kisebb foltban, Calliergonella cuspidata, 
Pleurozium schreberi és Scleropodium purum 
társaságában, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

*Schistidium apocarpum (HEDW.) BRUCH et 
SCHIMP. 

A. A legkülönbözõbb sziklákon, falakon, köveken 
megtalálható, nagyon változékony, gyakori. 

B.  A területen nem gyakori. 
 Kecske-hegy, kilátó elõtt, mészkõdarabon kis 

foltban, Orthotrichum diaphanum és Grimmia 
pulvinata társaságában, 211 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003)  

 Fertõrákosról Balfra vezetõ B10-es jelzésû fõút, 
Balf elõtti útszakasza alatt átvezetõ 
betoncsatorna napos falán, a következõ 
mohafajokkal: Brachythecium rutabulum, 
Ceratodon purpureus, Tortula ruralis, Grimmia 
pulvinata (SZÛCS herb. 2003) 

Scleropodium purum (HEDW.) LIMPR. 
A. Különféle erdõk humuszos, vagy kilúgozott 

helyein, fõleg fenyõerdõkben, fenyõtûkkel 
beszórt talajon fordul elõ, gyakori.  

B. A területen szórványos, egyes pontokon 
tömeges.  

 Szárhalom (CSAPODY 1975) 
 Hanga, telepített erdeifenyves lékében, kisebb 

foltban, Calliergonella cuspidata, Sanionia 
uncinata, és Pleurozium schreberi 
társaságában, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített erdeifenyves nagyobb 
tisztásain, helyileg közelebb a mûúthoz, itt 
tömegesnek mondható, 190 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Pihenõ-kereszttel szembeni telepített 
fenyvesben lelhetõ fel kisebb párnája, 240 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõvel szemben fekvõ telepített 
fenyves aljában, több ponton tömeges, 180 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ K-i fele, a turistaút mellett, 
molyhos tölgyes-kõrises jellegû társulásfoltban 
több ponton, itt gyakori, 175 m tszfm. (SZÛCS 
herb. 2003) 

 Kovács-domb, gyertyános-kocsánytalan 
tölgyes, Fertõrákos felõl a turistaút mellett 
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balra, pár �csenevész� példány, K-i kitettség, 
180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Kovács-domb, kisebb erdeifenyves, Fertõrákos 
felõl a turistaút mellett balra, kisebb foltban, 
mellette Rhytidiadelphus triquetrus, K-i 
kitettség, 180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

Thuidium abietinum (HEDW.) SCHIMP. 
A. Száraz, napos helyeken, gyengén lúgos talajon, 

szárazgyepekben él, gyakori. 
B.  A dombsor területén gyakori, a Fertõrákosi-

kõfejtõn tömeges. 
 Fertõrákosi-kõfejtõ (Festuco-Potentilletum 

arenariae társulásban) (SOÓ 1941) 
 Fertõrákosi-kõfejtõ, a bejárattal szembeni belsõ 

oldalán (Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum-al és a Homalothecium lutescens-el 
alkot összefüggõ párnákat), fás vegetáció 
nélküli helyen, tömeges, ÉK-i kitettség, 170 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 A fõútról Tómalom-fürdõ felé vezetõ betonút 
jobb oldalán a strand feletti buszmegálló 
melletti útrézsûn alkot tenyérnyi gyepet, 165 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Hanga, telepített fenyves feletti molyhos 
tölgyes jellegû zárt gyepben gyakori, 190 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ (Kuruc-domb) összefüggõ 
mohagyepének naposabb, nyíltabb részein 
vannak foltjaik (Rhytidium rugosum párnában), 
a telepített fenyvessel szemben, 170 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Nemes-kúti út (Sopron felõl) útrézsûjén, a 
Felsõ- Kereszt-hegy után, jobb oldalon, DK-i 
kitettség, 170 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a szikla-
kibúvások környékén, mészkõtörmelékes-
talajon, gyakori (SZÛCS herb. 2004) 

 Kistómalmi-horgásztótól DDK-re, zárt gyep 
közelében kisebb vegetációt a Homalothecium 
lutescens-el, napos, száraz helyen, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

*Thuidium philibertii LIMPR. 
A. Elterjedt, gyakori, nyirkos, rendszerint 

mésztartalmú talajon. 
B. A kutatási területen szórványos. 
 Kovács-domb, fenyõelegyes-lombhullató erdõ 

útrézsûjén, egymásután több ponton, 
Fertõrákostól kb. 200 méterre, ÉK-i kitettség, 
180 m tszfm. (SZÛCS herb. 2004)  

 Hanga, telepített erdeifenyves Ny-i oldalán, az 
erdõ széle felé, nem messze egy Hylocomium 
splendens párnától, 190 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2004) 

*Thuidium recognitum (HEDW.) LINDB. 
A. Elterjedt, nem ritka, kissé nyirkos, rendesen 

mésztartalmú talajon, fatönkön, lápréteken él.  
B. A területen szórványos. 

 Kovács-domb, telepített erdeifenyves alatt 
mészkõszikla-görgeteg egyik szikláján, egy-két 
szárat fejlesztve, nem messze a 
Rhynchostegiella tenella-tól, 190 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

Tortella inclinata (R. HEDW.) LIMPR. 
A. Száraz, napos, déli fekvésû, mésztartalmú 

sziklákon, meszes homokon tömeges. 
B.  A dombsor területén szórványos. 
 Fertõrákos, az ú.n. rákosi kõfejtõk körül, és 

felettük a dombokon, szárazabb, meszes 
helyeken (BOROS mscr., 1928. aug. 28) 

 Szárhalom, Festucetum rupicolae caricetosum-
ban (SOÓ 1941) 

 Fertõrákosi kõfejtõn Potentillum arenariae-ban 
(SOÓ 1941) 

 Fertõrákos, a feletti domb (193 m), lajtamész, 
legeltetett hely (BOROS mscr., 1953. okt. 25.). 

 Fertõmelléki-dombsor (SOÓ � BOROS 1964) 
 Fertõmelléki-dombsor (BOROS 1968) 
 Fertõ-dombság (ORBÁN � VAJDA 1983) 
 Fertõrákosi kõfejtõ tetején, napos, nyílt meszes 

gyepben, lajtamész-törmeléken alkot párnákat, 
195 m tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

 A kõbánya lejáratával szemben, hasonló 
termõhelyen, mészkõszikla-törmeléken, 195 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

  Fertõrákos sziklasor (Hanga), a 
sziklakibúvásoknál, mészkõtörmelékes-, nyílt 
talajon, több ponton (SZÛCS herb. 2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõn (SZÛCS herb. 2004) 

*Tortella tortuosa (HEDW.) LIMPR. 
A. Sziklákon, köves helyeken, fõként meszen és 

dolomiton él, gyakori. 
B.  A területen szórványos. 
 Fertõrákosi kõfejtõ tetején, napos, nyílt meszes 

gyepben, lajtamész-törmeléken alkot kisebb 
foltokat a fûcsomók tövében, 195 m tszfm. 
(SZÛCS herb. 2003) 

 Szent Antal-dûlõ, nyílt lajtamész-törmelékes 
talaj, kisebb foltokban Ditrichum flexicaule-val, 
180 m tszfm.(SZÛCS herb. 2003) 

 A tanösvényen Nagytómalom felõl haladva, a 
kilátó elõtt kb.100 méterrel, jobb oldali útrézsû 
mészkõtörmelékes talaján, kis foltokban, 205 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 

  Fertõrákos sziklasor (Hanga), a 
sziklakibúvásoknál, mészkõtörmelékes-, nyílt 
talajon, több ponton (SZÛCS herb. 2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
mészkõtörmelékes lejtõn, itt gyakori (SZÛCS 
herb. 2004) 

Tortula muralis L. ex HEDW. 
A. Sziklákon, köveken, sziklafalakon, kerítések 

tövein, közönséges.  
B. A területen nem gyakori. 
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 Szárhalom, Festucetum rupicolae caricetosum 
társulásban (SOÓ 1941) 

  Nagytómalomtól a kilátó felé kanyarodó úton, 
betonkerítésen, 175 m tszfm. (SZÛCS herb. 
2003) 

  Fertõrákos sziklasor (Hanga), a 
sziklakibúvásokon, betonhulladékon (SZÛCS 
herb. 2004) 

Tortula ruralis (HEDW.) P. GAERTN., B. MEY. et 
SCHERB.  

A. Mindenféle alzaton, talajon, sziklákon, 
homokon, fakérgen elõfordul, gyakori. 

B. A területen nem gyakori. 
 Fertõmelléki-dombsor (IGMÁNDY 1949) 
 Fertõmelléki-dombsor (CSAPODY 1975) 
 Nagytómalmi házak tetején kis foltban, 175 m 

tszfm. (SZÛCS herb. 2003) 
 Fertõrákosi-kõfejtõ napos, mésztartalmú, DK 

felé nézõ domboldalán, a kerítésen túl, 195 m 
tszfm. (SZÛCS herb. 2003)  

 Fertõrákosról Balfra vezetõ, B10-es jelzésû 
fõút, Balf elõtti útszakasza alatt átvezetõ 

betoncsatorna napos falán, a következõ 
mohafajokkal: Brachythecium rutabulum, 
Ceratodon purpureus, Schistidium apocarpum, 
Grimmia pulvinata. (SZÛCS herb. 2003) 

 Fertõrákos sziklasor (Hanga), a 
sziklakibúvásoknál, mészkõtörmelékes-, nyílt 
talajon, több ponton, (SZÛCS herb. 2004) 

 Hanga, a hulladéklerakó melletti 
meszkõtörmelékes lejtõn (SZÛCS herb. 2004) 

Ulota crispa (HEDW.) BRID. 
A. Fák kérgén él, erdõkben, az egész országban 

gyakori. 
B. A kutatási területen 2002-2003-ban nem került 

elõ. 
 Szárhalom (IGMÁNDY 1949) 
*Weissia sp. 
A. Legtöbbször nyílt, csupasz agyagtalajon 

jelennek meg, elterjedtek. 
B. A kutatási területen elõkerült. 
 Fertõrákos sziklasor, a buszmegálló mögötti 

roncs területen, nyílt talajon (SZÛCS herb. 2004) 

 

Összefoglalás 
 

A Fertõmelléki-dombsor bryológiai kutatása nem néz vissza nagy múltra. Mohászaink a dombsor egyes 
területein jártak csupán, gyûjtéseik elszórtak voltak. Így egységes moha flóramû a területre nézve még nem 
készült. 

Saját kutatásom, a feldolgozott irodalmi adatok, és a felhasznált herbáriumi példányok alapján a területrõl 
összesen 131 mohafaj adata szerepel. Ebbõl kutatásom alkalmával 40 régebben jelzett faj nem került elõ, 46 
ismét elõkerült, viszont 45 a területre nézve új faj adatait jegyeztem fel (1. táblázat).  

 
1. táblázat: A Fertõmelléki-dombsor területén elõforduló mohafajok száma, az elkülönített fõbb moha-
csoportok szerint elválasztva. Magyarázat: �régi�: a korábbi évek irodalmi adatai szerint elõforduló, de a 

szerzõ által meg nem talált fajok; �új�: csak a szerzõ kutatásai során elõkerült fajok; �régi-új�: a régebbi és a 
saját kutatásom alkalmával egyaránt elõkerült fajok. 

 

Források régi új régi-új összesen 

Teljes fajszám 38 44 48 130 

Májmohák (Hepaticae) 4 3 5 12 

Lombosmohák (Musci) 34 41 43 118 

 
 

Munkám a Kistómalmi-láprét területére is kiterjedt, ahonnan ismét elõkerült az európai Vörös Könyves 
Drepanocladus cossonii, viszont nem sikerült újból kimutatni a védettséget élvezõ Drepanocladus sendtneri-
t, és a szintén európai Vörös Könyves Hamatocaulis vernicosus-t sem. Eltûnésük a lápréti termõhely 
átalakulásával (pl. nádasodás) állhat kapcsolatban.  

Ezentúl számos kevésbé gyakori faj is elõkerült a vizsgált területrõl, pl. a Dicranum montanum, és a 
Sanionia uncinata. A jelen kutatás során elõ nem került fajok nagy része valószínûleg nem tûnt el a területrõl 
(eltekintve az említett Drepanocladus fajoktól), hanem arról van szó, hogy a dombsor területének teljes 
átvizsgálására még nem került sor. Így elõreláthatólag az enumerációban szereplõ fajok elõkerülése, valamint 
a területre nézve új mohafajok elõfordulása is várható. Munkám nem mondható teljes flóramûnek, de a 
jövõben a dombsor bryológiai kutatását folytatni szándékozom.  
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Summary  
Survey of the bryoflora of Fertõ Hills (West-Hungary) 

P. SZÛCS 
 

This is a preliminary study of bryoflora of Fertõ Hills. Bryophyte vegetation of major vegetation types 
and bryologically important localities of the region are discussed and completed with a list of 131 species. 
Compared to earlier studies 45 species have been proved new to the region (e.g. Dicranum montanum, 
Sanionia uncinata), 46 species have been confirmed, whereas the occurrence of 40 species hasn' t been 
confirmed. Drepanocladus revolvens [cossonii], a Red List species in Europe has been confirmed while the 
existence of Drepanocladus sendtneri (legally protected in Hungary) and Drepanocladus [Hamatocaulis] 
vernicosus (European Red List species) has not been confirmed. The reason for the extinction of many 
species can be degradation of their natural habitat (e.g. reed spreading on rich fens). 
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