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Bevezető 

 

E tanulmány, amelyet korábbi, hasonló témájú dolgozataink (KIRÁLY – KIRÁLY  1998, 1999) folytatásának 
szánunk, 57 taxonra vonatkozóan közöl magyarországi előfordulási adatokat, további 4 taxon esetében pedig 
korábbi közlések helyesbítését adja. Írásunk 1998-2004 közötti kutatóútjaink legjelentősebb adatait sorolja 
fel, az adatok többsége még a hivatalos flóratérképezési program 2002-as kezdését megelőző időszakból 
származik. 

A helynevek térképi azonosítását 1: 25.000 méretarányú topográfiai térképek alapján végeztük, 
esetenként a forgalomban lévő turistatérképeket is igénybe vettük. Minden esetben szerepeltettük a felfedezés 
évszámát is (többszöri ellenőrzés esetén pedig a megfigyelések időintervallumát). Amennyiben a növényről 
herbáriumi példánnyal rendelkezünk, ezt szintén jeleztük. Az adatok táji lokalizációjánál MAROSI – SOMOGYI 
(1990) munkáját követtük, mivel a nem kiforrott hazai florisztikai-növényföldrajzi beosztás alapján (pl. a 
Kisalföld Ny-i határánál) ezt csupán felületesen végezhettük volna el. Ahol ettől mégis eltértünk, ott erre 
megjegyzés utal. Minden esetben megadtuk a közép-európai flóratérképezés rendszerének kvadrát-
azonosítóit. 

Az enumerációban névvel külön nem jelölt előfordulások a szerzők adatai. A nevezéktan tekintetében 
SOÓ (1980) munkáját tekintettük irányadónak, figyelembe véve a BORHIDI (1998) és SIMON (2000) jelzéseit. 
 

Magyarázatok – Erklärungen: 
HBP: Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára (Budapest) – Herbar des Ungarischen 

Naturhistorischen Museums, Budapest 
HKG: Király Gergely és Király Angéla gyűjteménye (Sopron) – Privatsammlung von Király Gergely und 

Király Angéla (Sopron) 
 

Enumeráció 
 

Huperzia selago (L.) BERNH. 
• Soproni-hegység: Sopron („Angerwald”, az országhatárral párhuzamosan, attól. kb. 30 m-re futó út 

padkáján a B34/4-es országhatárkő közelében, Ny-i kitettségben, pionír növényzetű talajfelszínen 
Lycopodium clavatum, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris társaságában, kb. 50 
tő) (8364/4) [2001, HKG; KIRÁLY  2004]. Az útpadka cserjésedése-füvesedése megindult, 2002-ben csak 
mintegy 10 tő Huperzia került elő. 

A faj dunántúli előfordulásáról csupán néhány korábbi adattal rendelkezünk, melyek valószínűleg rövid életű 
pionír megtelepedésekre vonatkoznak (Vasvár – BARBALICS 1977, 1983; Kőszegi-hg.: Vöröskereszt – 
CSAPODY 1980; Bakony: Ugod – FEKETE et al. 1961). Újabban KOVÁCS – TAKÁCS (1997) említik a Felső-
Őrségből („erdei feltáróút mentén, Rönök”), de az ott hivatkozott kéziratos anyagban e közlésnek nincs 
nyoma, ráadásul a kérdéses kézirat nem is a Felső-Őrséggel foglalkozik. Az adatot FARKAS (1999) aktuális 
előfordulásként fogadta el, de a fentiek alapján erősen kétes. A szomszédos Burgenlandban a faj nem fordul 
elő (ADLER et al. 1994). A Soproni-hegységben most felfedezett kis állomány létét a másodlagos élőhelyen 
várható gyors szukcesszió erősen veszélyezteti, természetvédelmi kezelés nélkül néhány éven belül biztosan 
eltűnik. 
 

Equisetum hyemale L. 
• Soproni-hegység: Sopron, Hidegvíz-völgy a Vörös-bérc É-i lábánál, ahol a Rák patak egy áteresszel átmegy 

az út É-i oldaláról a D-i oldalra. Szivárgóvizes égerligetben (pl. Aruncus dioicus, Veratrum album, 
Aegopodium podagraria, Ranunculus lanuginosus társaságában), kb. 1 m2-es telep (8364/2) [2002; KIRÁLY  
2004]. 

A faj második ismert előfordulása a Soproni-hegységben. Első állománya 1995-ben került elő a Hidegvíz-
völgy alsó szakaszán, a Pisztrángos-tó (más néven Fehér-úti-tó vagy Brennbergi-tározó) felett található 
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szivárgóvizes lucos alján (TÍMÁR – SZMORAD 1996). Ottani állománya 2001-ben mintegy 20 m2-t tett ki. A 
Nyugat-Dunántúl É-i felében csupán e két ponton ismert aktuális előfordulása (a Fertőmelléki-dombsorról – 
Kis- és Nagy-Tómalom: WALLNER 1903, CSAPODY 1975 – szinte biztosan kipusztult). 
 
Gymnocarpium robertianum (HOFFM.) NEWM. 
• Soproni-medence: Sopron belterületén, az Erzsébet utca egyik utcára néző pincenyílásában néhány erős tő 

(8365/2) [2001, HKG; KIRÁLY  2004], Sopron, a Várkerületen egy mészhabarcsos kőfalon pár tő, 
Asplenium ruta-muraria mellett (8365/2) [2004; KIRÁLY  2004]. 

• Külső-Somogy: Dombóvár belterületén, mészhabarcsos kőfalakon többfelé (Kölcsey u., Árpád u.) [2000-
2001] (9674/2). 

Régi és új Sopron környéki előfordulásai kivétel nélkül mesterséges felszíneken található, rövid életű 
megtelepedések (CSAPODY, ex litt., 1949: „Alsó-Tödl rétjén, a brennbergi kisvasút talpfái között”; KÁRPÁTI 
1957: „kőfalon a Brennbergi-út egyik házának falán, valamint az Erdei iskola épületének hátsó falán” – 
közülük az első és harmadik a Soproni-hegység peremén, a második a város belterületén volt megtalálható). 
A K IRÁLY  (1998) által jelzett újabb előfordulási helyről (Fertőmelléki-dombsor, a Pinty-tető É-i előtere) 
2000-re szintén eltűnt. A most publikált lelőhelyeken, azok sérülékenysége és alkalmi volta miatt, bármikor 
megsemmisülhetnek egyedei. 
Külső-Somogyból korábban nem jelezték a fajt (vö. HORVÁT 1943), itt egyébként csak épített kőfalakon 
várható. 
 

Cystopteris fragilis (L.) BERNH. 
• Külső-Somogy: Dombóvár (a város belterületén – Jókai u. – rakott téglafalon kb. 10 tő) (9674/2) [1998]; 

Somogydöröcske (Öreg-hegy K-i lábánál futó völgy, mély, beakácosodott lösz-oldalban, néhány tő) 
(9474/1) [2003]. 

Külső-Somogyból korábban nem jelezték a fajt (vö. HORVÁT 1943), az új előfordulások közül a második 
érdemel különösebb figyelmet, hiszen az természeteshez közeli élőhelyen, lösz-suvadásban található. 
 

Oreopteris limbosperma (ALL.) HOLUB 
• Soproni-hegység: Sopron, a Köves-árok középső részén, lucfenyővel beültetett erdőfelújításban Ny-i 

kitettségben, meredek, acidofil rézsűn közel száz tő (8365/1); a Köves-árok legfelső végén, lucos útoldalon 
egy példány (8365/1) [2001, HKG; KIRÁLY  2004]. 

A Soproni-hegységben két régi lelőhelye ismeretes, ezeket azonban nem publikálták részletesen (mindössze 
SOÓ 1966 tudósít róla „Sopron” megjelöléssel). A régi adatok (CSAPODY ex. litt.): „az Ördög-árok egy 
baloldali mellékvölgyében árokban (leg. KÁRPÁTI et CSAPODY 1950); az Ó-brennbergi-völgyben a Kaposvári-
ház mögötti tarravágott lékben, más harasztokkal (leg. CSAPODY 1954)”. A 2001-ben felfedeztettek közül az 
egyik jelentős, életerős populációnak tűnik, ennek környékén, különösen a hegység zárt, erős montán hatás 
alatt álló északias völgyeiben újabb lelőhelyek előkerülésével számolhatunk. 
 

Polystichum setiferum (FORSKÅL) WOYN. 
• Soproni-hegység: Sopron (Hidegvíz-völgy, III. halom, fenyőelegyes üde lomberdőben az államhatár 

közelében egy erős tő) (8364/2) [2002, HKG; KIRÁLY  2004] (a határozás helyességét Pintér István is 
megerősítette). 

• Külső-Somogy: Somogydöröcske (Öreg-hegy K-i lábánál futó völgy, mély, beakácosodott lösz-oldalban, 
Polystichum aculeatum társaságában több tucat tő) (9474/1) [2003, HKG]. 

Soproni előfordulása figyelemreméltó, hiszen magyar területen legközelebb a Vas-dombvidékek déli részéről 
rendelkezünk adatával (SIMON 2000), így a faj nyugat-dunántúli rész-areája északi határpontjának tekinthető 
(a szomszédos Ausztriában is meglehetősen messze, Stájerországban és Karintiában ismert – ADLER et al. 
1994). 
Külső-somogyi adata a tájegységre új, de a kutatási térképen fehér foltnak számító terület felmérésének 
megindulásával feltehetően máshonnan is előkerül majd. Megjegyzésre érdemes, hogy több leírással (pl. 
FARKAS 1999) ellentétben levelei gyakran kitelelnek, így e tulajdonság határozóbélyegként nem használható. 
A Zarándi-hegységben (Románia), ahol a faj helyenként tömeges, az egyedek többsége télen is zöld maradt.  
 

Eranthus hiemalis (L.) SALISB. 
• Répce-sík: Sopronkövesd, Agg-hegy, szőlők feletti spontán cserjésedő-akácosodó erdőszélen több ezer m2-

es állomány (8466/3) [2001, HKG]. (Megjegyzés: a „Répce-sík” elnevezést az egységes adatközlés 
érdekében követtük, valójában a Sopronkövesd és Sopronhorpács feletti erdők a Kőszeg-hegyaljaiakhoz 
hasonlítanak, s a burgenlandi Kabold-Fülesi-dombvidék hazai nyúlványának tekinthetők). 
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Eddig egyetlen Sopron környéki előfordulását a Fertőmelléki-dombsorról közölték, ahol a Kecske-hegy 
platórészén egészen biztosan néhány éve történt kiültetés eredményeként él (FRANK et al. 1998, ez az adat 
jelenik meg FARKAS 1999 munkájában is „Szárhalom” megjelöléssel). Az újonnan felfedezett sopronkövesdi 
állomány országos szinten is figyelmet érdemlő méretű.  
 

Aquilegia vulgaris L. 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Szárhalom, a Pinty-tető Ny-i letörésén, üde gyertyános-tölgyes 

származékban, egy tő (8365/2) [2000]. 
A Fertőmelléki-dombsoron első ismert előfordulása. Sopron környékén korábban a Dudlesz-erdőből 
(CSAPODY 1953), illetve a Soproni-hegységből (GOMBOCZ 1906, CSAPODY 1949) tudunk régi 
előfordulásairól, amelyeket újabban nem erősítettek meg. Ahogy a korábban, úgy a most megtalált lelőhelyen 
is valószínűleg kivadulásnak köszönhető előfordulása. 
 

Alchemilla subcrenata BUSER 
• Soproni-hegység: Ágfalva (az Arbesz-rét DNy-i részén, mészkerülő jellegű hegyi réten, pár tő) (8364/2) 

[1999, leg. BÖRCSÖK Z. – KIRÁLY  G., det. KIRÁLY  G.; KIRÁLY  2004] 
A hegységben (egyben a Nyugat-Dunántúlon) eddig csak a soproni Hidegvíz-völgyből volt ismert (KIRÁLY – 

KIRÁLY  1999). 
 

Laburnum anagyroides MEDIC. 
A hazai irodalomban nem egységes a faj státuszának megítélése: SOÓ (1966) és SIMON (2000) szerint a 
Nyugat- és Dél-Dunántúlon őshonos, míg BARTHA – MÁTYÁS (1995) csak a Mecsekben tartja 
elképzelhetőnek őshonosságát. A Nyugat-Dunántúlon ismert előfordulásai (Kőszegi- és Soproni-hegység, 
Fertőmelléki-dombság) biztosan kivadulások, így a térségben nem tekinthető őshonosnak. E megállapítás 
összevág ADLER et al. (1994) és MARTINČIČ (1999) véleményével is. Nézetünk szerint az is nagyon valószínű, 
hogy dél-dunántúli példányai is kivadulásból származnak. 
 

Ononis pusilla L. 
• Keleti-Bakony: Eplény (a községtől DK-re 4 km-re, a Hagyma-tető DK-i oldalán, dolomitos kopár 

felszíneken (8873/2) [1999, BÖLÖNI J. – KIRÁLY  G.]. 
Országos flóraműveinkben nem szerepel adata a Bakonyból (vö. SOÓ 1966, SIMON 2000), holott BARTHA ap. 
RÉDL (1942) Hajmáskérről, tehát a Veszprém-devecseri-árok pereméről már közölte. A Bakony 
dolomitkopárain valószínűleg máshol is megtalálható, újabban MÉSZÁROS – SIMON (2001) és BAUER (2004) 
Nagyvázsony, illetve Várpalota és Öskü mellől jelezték. 
 

Trifolium striatum L. 
• Soproni-hegység: Sopron (Brand-majornál a Harkai-platón, taposott, mészkerülő jellegű száraz gyepekben) 

(8365/2) [2001; KIRÁLY  2004]. 
• Soproni-medence: Harka (a községtől D-re, parlagon) (8365/4) [KIRÁLY G. – V IDÉKI R. in KIRÁLY  2004]. 
• Ikva-sík: Fertőszentmiklós (Csapodi-csererdő nyiladékain) (8467/1) [2003]; Csapod (Göbösmajor, 

mészkerülő jellegű pionír gyepekben) (8467/4) [2003]. 
• Répce-sík: Pusztacsalád („Rókalyuk”, taposott gyepben; a Pusztacsalád és Iván közti erdőtömb útszélein) 

(8567/1) [2003]; Iván (a községtől ÉK-re, erdei nyiladékokon) (8567/2) [2004]; Répceszemere (a községi 
legelőn) (8567/4) [KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – V IDÉKI R., 2004], Dénesfa (a községtől É-ra fekvő nagy 
parlagon) (8568/1) [2003]. 

• Kapuvári-sík – Répce-sík határa: Agyagosszergény (kavicsfejtések a „Fácános” erdő É-i peremén) (8367/4) 
[2001-2003, HKG]. 

A Nyugat-Dunántúlról csupán egy sárvári adatát közölték (SIMON 2000), pedig mészkerülő pionír gyepekben 
sokfelé megtalálható. Ugyanott jelzett kisalföldi előfordulása nagy valószínűséggel a Répce-síkot és 
peremterületeit illeti, amelyet a korábbi növényföldrajzi felfogás az Arrabonicum-hoz von, flórája és 
vegetációja alapján azonban jóval közelebb áll a Sopron-Vasi-síkok, azaz az északi Praenoricum-pereméhez. 
 

Astragalus sulcatus L. 
• Fertő-medence: Fertőújlak (Disznó-legelő, az A77-es határkő közelében, degradált csenkeszes gyepben, ill. 

a határvonal pásztáján, többszáz tő) (8367/1) [1999-2002, HKG]; Nyárliget (az országhatár közelében, a 
településtől É-re fekvő kavicstavak mellett pionír gyepben néhány tő) (8367/1) [2004, HKG]. 

Az Astragalus sulcatus a magyar flóra egyik hiányosan ismert, sokáig elfelejtett faja. Pannóniai – pontusi – 
dél-szibériai flóraelem (SOÓ 1966), areájának legnyugatabbi szigete a Fertő-tó térsége (azon sajátos 
elterjedés-mintázatú keleti fajok közé tartozik, melyek a Kárpát-medence központi részét „átugorva” tőlünk 
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nyugatabbra is felbukkannak). 
A 20. század elején a Fertő-partról számos ponton ismert volt (például PILL  1916 szerint a Fertő-menti 
réteken, útszéleken gyakori), de ezek ma vagy biztosan osztrák területek, vagy a pontatlan helymegadás miatt 
a hovatartozás nem dönthető el. Biztosan a mai országhatárokon belül említi WALLNER (1903) és GOMBOCZ 
(1906) a fertőrákosi kőfejtő mellől (Fertőmelléki-dombság!) ill. a Fertőrákos – Balf közötti nedves rétekről. 
Későbbi publikált adata csupán egy van (KÁRPÁTI – CSAPODY ap. CSAPODY 1975): „a fertőrákosi kőfejtő 
bejáratánál”. Az MTTM gyűjteményében főleg burgenlandi gyűjtések szerepelnek, vagy a lokalizáció itt is 
bizonytalan. Két jól lokalizálható gyűjtés adatai: „Rákos” (=Fertőrákos), GOMBOCZ E., 1900; „Mexiko-
major” (=Fertőújlak), POLGÁR S., 1923, továbbá LENGYEL G., 1910, „Eszterháza” (=Fertőd) gyűjtése szintén 
hazai lelőhely, bár feltehetően Fertőújlakra vonatkozik. 
A 20. század második felében hazai megléte kétessé vált, SIMON (1992) már csupán kérdőjellel közli, majd 
FRANK et al. (1998) is valószínűsíti kipusztulását az országból. További érdekesség, hogy SOÓ (1966) már 
csak a Fertőmelléki-dombság régi adataira hivatkozik, a Fertő-medencére nem, holott a növény élőhelyi 
igénye és a korábbi adatok egy része egyértelműsítik, hogy erős populációi csak a Fertő-medence gyengén 
szikesedő gyepjeiben létezhettek. Az osztrák élőhelyi adatok (PILL  l. c., ADLER et al. 1994) alapján a fajt 
Fertőújlak térségében 1999-től szisztematikusan kerestük. A jelzett lelőhelyeken kívül Nyárligettől É-ra, a 
Hanság-csatorna vasúti hídja mellett szintén előkerült magyar területen (TAKÁCS G. ex verb.), ezt a lelőhelyet 
2004-ben ellenőrizve többszáz tövet számoltunk. Az első állomány Festuca rupicola, Poa pratensis, Dactylis 
glomerata változó intenzitással legeltetett gyepjében, ill. a határvonal rendszeresen kaszált (hasonló 
növényzetű) sávján él (a közvetlen közelben elhelyezkedő Samolus valerandi, Centaurium pulchellum, Lotus 
tenuis, Bolboschoenus maritimus s.l. fajokkal jellemezhető mélyedéseknél min. 1 m-el magasabb térszínen). 
A másik két lelőhelyen (ideértve a TAKÁCS által felfedezettet is) egykori sekély kavicsos gödrökön ill. 
mesterséges kavicsfelszíneken pionír jellegű megtelepedő (talajvízhatás a tavaszi időszakban itt kimutatható). 
Érdekességként megjegyezzük, hogy 2003-ban 110 cm magas egyedét is láttuk, ami jóval magasabb a közép-
európai szakirodalmak adatainál (vö. ADLER l. c.). Az irodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján 
feltételezhető, hogy a Fertőmelléki-dombságon alkalmi megtelepedéséről volt szó, SOÓ (1966) pedig 
egyértelműen téved, amikor a Fertő körüli előfordulásokat kizárólag a dombságra ill. a Lajta-hegységbe 
„helyezi”.  
 

Epilobium lanceolatum L. SEB. et MAURI 
• Soproni-hegység: Sopron (a Kánya-szurdok és Iker-árok közötti háton, a volt műszaki zár vonalán acidofil 

szegélytársulásban néhány tő) (8365/3) [2003, HKG; KIRÁLY  2004]. 
• Kőszegi-hegység:Kőszeg („Paradicsomos”, a Tábor-hegy É-i oldalán, erdészeti út rézsűjén, Epilobium 

tetragonum s. l. és Epilobium collinum mellett több tucat tő) (8564/4) [2003-2004, HKG]. 
A Soproni- ill. Kőszegi-hegység magyar oldalára új adatok, a faj SIMON (2000) szerint a Nyugat-Dunántúlnak 
csak a déli részén fordul elő. A Kőszegi-hegységben TRAXLER (1978, 1984) az osztrák oldalon találta. Az új 
lelőhelyek termőhelye sekély, törmelékes felszínű, kiszáradásra hajlamos, erősen lesavanyodó pionír felszín 
(az alapkőzet gneisz ill. fillit), ahol csekély növényzeti borítás alakul ki. Nehezen határozható faj, hazai 
előfordulásainak herbáriumi revízióját a közeljövőben tervezzük. 
 

Bupleurum praealtum NATH. 
• Déli-Bakony: Szentgál (a Miklóspál-hegy nyugati oldalán, ligetes molyhos tölgyesben ill. sziklaerdőkben 

több ponton) (8872/4) [1999, BÖLÖNI J. – KIRÁLY  G.). 
A fajnak a régebbi (RÉDL 1942, SOÓ 1966) források nem adják meg bakonyi adatát, újabban BAUER (2004) a 
Keleti-Bakonyból közli. A térségben feltételezhetően több helyen is előkerül. 
 

Apium repens (JACQ.) LAGASCA 
• Kisalföld, Hanság: Fehértó (a Fehér-tó D-i oldalán álló kilátó mellett, csupasz, iszapos talajfelszínen), 

(8370/1) [2001]. Ugyanitt 2003-2004-ben ismételt kereséssel sem találták meg (TAKÁCS G. ex verb.). 
Gyarapodó lelőhelyszámú iszapnövényke, melynek hazai adatait MOLNÁR – PFEIFFER (1999) foglalták össze. 
A Kisalföldön a Szigetközben ismertek recens (1990 utáni) előfordulásai, a Hanságból Kovács Éva 1951-es 
gyűjtéséről tudunk (Lébény, Bormászpuszta, MOLNÁR – PFEIFFER l. c.). Megjegyzendő, hogy újabban 
Ausztriában kifejezett terjeszkedésére figyeltek fel (SCHRATT-EHRENDORFER 2001), tisztázandó, hogy nálunk 
is erről van-e szó, vagy csupán a megfigyelői hálózat bővülése „felelős” az új előfordulásokért. 
 

Peucedanum carvifolia VILL . 
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• Kisalföld, Rábaköz: Babót (a Babóti-erdő nyiladékain többfelé) (8468/1, 8468/2) [2001-2003]; Bogyoszló 
(Petlendi-erdő nyiladékain) (8468/4) [2003]; Bogyoszló (a Tölös-erdőtől K-re fekvő szegélyeken) [2004]; 
Páli (a község és Vág között, útszéli gyepben) (8569/1) [2004]. 

• Dél-Külső-Somogy: Attala (Szentivánpuszta, az Attala-Csomai-határárok hídja mellett, degradált löszös 
szegélyben) (9674/1) [2003]. 

A Kisalföldről eddig nem jelezték (a KIRÁLY – KIRÁLY  2000 által publikált újkéri előfordulás egyértelműen a 
Répce-síkra, azaz a Nyugat-dunántúli-peremvidékre, növényföldrajzilag a Praenoricum-ba esik). A Répce 
alsóbb folyása menti síkokon (Kapuvári-sík) egykori magas ártéri, kötött talajú termőhelyeken, szegélyekben, 
nyiladékokon nem ritka, jellemző kísérőnövényei a Trifolium medium, Agrimonia procera, 
Pseudolysimachion orchideum.  
HORVÁT (1943) csak a Tolnai-Hegyhátról közli, a Külső-Somogyból (bár valószínűleg többfelé előfordul) ez 
az első publikált adata. Megjegyzendő, hogy most közölt adataink csakis azért „újdonság értékűek”, mert a 
taxont a régi és mai hazai botanikusok zöme nem ismerte vagy ismeri. 
 

Asperula tinctoria L. 
• Duna-Tisza-köze, Pilis-Alpári-homokhát: Nagykőrös (Csókás-erdő, homoki tölgyes tisztásán) (8984/1) 

[1999, HKG]. 
Jelenleg egyetlen ismert lelőhelye az Eupannonicum területén (vö. SIMON 2000). A Kiskunság pereméről 
(Pest, Városliget) egyébként közölték egy régi, bizonytalan előfordulását (LÁNG ap. SZUJKÓ-LACZA et al. 
1993). 
 

Lonicera caprifolium L. 
• Dél-Külső-Somogy: Alsóhetény (Hetényi-erdő a községtől É-ra, gyertyános-tölgyes származékerdő, 

hatalmas telepekben) (9574/1 és 9574/3) [2003]; Somogydöröcske (Marosdi-erdő D-i része, gyertyános-
tölgyes szélében nagyobb telepek) (9474/1) [2001-2003]. 

• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Dudlesz-erdő Ny-i széle a B9-B10-es országhatárkövek közelében, 
gyertyános-tölgyes szélén) (8265/3) [2002]. 

Külső-Somogyból eddig ismeretlen volt. A jelzett előfordulások talán részben ültetések, de a Marosdi-
erdőben valószínűnek tűnik az őshonossága. Sopron környékén a Soproni-hegység pereméről ill. a 
Fertőmelléki-dombsorról korábban is voltak adatai (lásd KIRÁLY – KIRÁLY  1999), a Dudleszben viszont most 
került elő első alkalommal. Itt (ahogy a térségben mindenütt) biztosan csak kivadulás. 
 

Valerianella rimosa BAST. 
• Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos (Határdűlő D-i pereme, sekély lajtamészkő-törmelékes szántón) [1999-

2001, HKG]. 
• Répce-sík: Iván (Kakukk-domb ÉK-i oldalán, parlagon) (8567/1) [2000-2003, HKG]. 
Sopron térségében (CSAPODY 1975) csupán régi adatai ismertek. A Kisalföldön ill. a Sopron-Vasi síkokon 
PINKE – PÁL (2001) többéves kutatásai nyomán csupán egy lelőhelyét találta meg. Az újonnan talált 
lelőhelyeken stabil, több éven át figyelemmel kísért állományai élnek. 
 

Valerianella carinata LOIS. 
• Fertőmelléki-dombság: Fertőrákos (a községtől ÉNy-ra, degradált homokkő sziklagyepben) (8265/4) [1999, 

HKG]; Sopron (Kistómalom felett, kavicsos erdészeti rakodón) [2000, HKG]. 
• Kőszeg-hegyalja: Ólmod (Csárdamalmi-Nagy-rét szélén, a B84-es határkő közelében, szántón) (8565/4) 

[2003, HKG]. 
• Dél-Külső-Somogy: Gadács (a községtől 1,5 km-re ÉK-re, a Várongi-árkon létrehozott mesterséges tó 

gátján) (9474/3) [2003]. 
Sopron térségében (a Soproni-medencéből) utoljára WALLNER (1903) és GOMBOCZ (1906) jelzi, a dombsorról 
még nem közölték. Kőszeg-hegyalján egyedüliként JEANPLONG (1983) Kőszegdoroszló mellől említi. Külső-
Somogyból (vö. HORVÁT 1943, SOÓ 1966) még nem jelezték. 
 

Althaea cannabina L. 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Balfi-patak felső folyása, a Balfi-erdő mellett, nádasodó magaskórósban 

kb. 3 m2-nyi foltban (8365/2) [1999, HKG]. 
A Dunántúl északnyugati részére új, legközelebb az Őrségben és Göcsejben találták (SOÓ 1966). A közeli 
Ausztriában aktuális adata egyáltalán nincs (ADLER et al. 1994-nál nem is szerepel), egy régi adventív 
előfordulása a Bisambergen (Bécstől északra) ismert (JANCHEN 1956-1960). 
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Knautia kitaibelii (SCHULT.) BORB. 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Jánosteleptől É-ra 0,5 km-re, savanyú homokon kialakult másodlagos 

gyepekben (8265/4) [1999-2003, HKG]. 
A magyar botanikai felfogás (pl. SIMON 2000) szerint észak-kárpáti endemikus faj, melynek nálunk a Pilisben 
és a Budai-hegységben ismertek – jórészt mára már megszűnt – lelőhelyei (SOÓ 1966, BŐHM – FACSAR 2000). 
Szintén hazai értelmezésben az itteni adatok a subsp. tomentella (SZABÓ) BAKSAY-ra vonatkoznak (BAKSAY  
1956), bár BŐHM – FACSAR (l. c.) írásából nem derül ki egyértelműen, hogy a törzsalak előfordulását is 
kimutatták-e. 
A szakirodalmat áttekintve viszont kevéssé valószínű, hogy a fehér(-sárga) virágú alakokat összefoglaló K. 
kitaibelii kis areájú, endemikus faj volna, hiszen jelzik Németország, Ausztria, Lengyelország és a volt 
Csehszlovákia területéről (EHRENDORFER 1976) is, ahol útszéleken, degradált gyepekben is él (lásd JÄGER – 

WEINERT 2002, ADLER et al. 1994), tehát nem kizárólag reliktumőrző természetes gyepekben található. A faj 
különböző leírásait értékelve, a K. arvensis (L.) COULT.-tól tulajdonképpen kizárólag a virágok színe alapján 
különítik el, a szőrözöttség és növekedési forma bélyegek bizonytalanok, nem egységesek. Kielégítő 
magyarázat sehol sem olvasható arra, hogy a K. arvensis albínó alakjától mi alapján lehet megkülönböztetni. 
A Sopronban (több évig megfigyelt populációból) gyűjtött példányok 60-80 cm magasak, alsó szárleveleik 
szárnyasan tagoltak, szára és levelei érdesen-gyapjasak. A szár ívesen felálló, nem rizómás. A virágok világos 
sárgásfehérek, a példányok egy részén egyhén lilás árnyalatúak („kitaibelii – arvensis” hibridek? – ilyen színű 
egyedeket egyébként Sopron körül máshol, pl. Harka mellett is megfigyeltünk). A leírás – főleg a termet és a 
levél tagoltsága – nem felel meg teljesen EHRENDORFER (l. c.) leírásának, viszont KIRÁLY  in FARKAS (1999) 
hazai példányokon alapuló ismertetésének igen. A virágszín alapján kevéssé valószínű, hogy a soproni 
növény albínó K. arvensis. 
A bizonytalanságok alapján felvetődik, hogy helyes taxonómiai rangot jelent-e a K. kitaibelii faj, ill. a subsp. 
tomentella alfaj szintű besorolása. Véleményünk szerint mindkettő megkérdőjelezhető – bár ennek az 
alátámasztása természetesen újabb tájékozódást és vizsgálatokat igényel. Nézőpontunk szerint helyesebb 
volna a K. arvensis (L.) COULT. subsp. kitaibelii (SCHULT.) SZABÓ besorolást alkalmazni, míg a „tomentella” 
– bármennyire is fájó egy szuperendemikus alfaj „elvesztése” – variáció vagy forma rangot érdemel. 
 

Euphorbia verrucosa L. 
• Fertőmelléki-dombsor: Sopron (Balfi-patak felső folyása, a Balfi-erdő mellett, kiszáradó lápréten néhány tő 

(8365/2) [1999, HKG]. 
• Soproni-medence: Ágfalva (Arbesz-rét DK-i szegélyén ill. az oda vezető mélyúton, szálkaperjés gyepekben, 

50-100 tő) [1999-2002, HKG; KIRÁLY  2004]; Ágfalva (Somfalvi-dűlő a Tauscher-patak mellett, az osztrák 
határ közvetlen közelében, szálkaperjés gyepben, több tucat tő) [2002; KIRÁLY  2004]; Sopron (Liget-patak 
menti rét magasabb részein, kb. 200 tő); Sopron (Ikva-menti láprét magasabb pontjain – ahol a patak belép 
az országba – több tucat tő) [2002; KIRÁLY  2004]. 

• Soproni-hegység: Sopron (Hidegvíz-völgy, a Tepper-tanya alatt és a Terv-úti leágazó körül, kaszálóréteken 
összesen kb. 100 tő) [2002; KIRÁLY  2004], Sopron (Brand-majortól Ny-ra a Gida-patak melletti 
magaskórósodó gyepekben, néhány tucat tő) (8365/4) [2004, KIRÁLY G. – NAGY A.]. 

• Kőszeg-hegyalja: Ólmod (Csárdamenti-Nagyrét, szántók közt húzódó árok rézsűjén félszáraz gyepben, 1-2 
m2-nyi folt) [2003, HKG]. 

A fenti összefoglaló tartalmazza a faj összes jelenleg ismert nyugat-dunántúli, s egyben feltehetően az összes 
magyarországi előfordulását (a Szigetközből és a Zalai-dombvidékről régóta nem jelezték). Az utóbbi évek 
intenzív kutatásai eredményeképp az ismert lelőhelyek száma növekedett, viszont ezek közül több 
végveszélyben van (főleg az útrézsűk, mesgyék állományai). 
Hazai cönológiai viselkedésére SOÓ (1966) gesztenyéseket, irtásréteket, mészkedvelő és cseres-tölgyeseket ír. 
KÁRPÁTI Zoltán és PÓCS Tamás herbáriumi példányai (HBP) a Szárhalmi-erdőből (Sopron) biztosan molyhos 
tölgyesekből származnak (1930-50-es évek), de újabban ilyen élőhelyen nem találtuk. A meglévő 
előfordulások kiszáradó lápréteken, szegély jellegű xeromezofil szálkaperjés gyepekben találhatók, aktuális 
erdei lelőhelye nem ismert. Jellemző társnövényei: Peucedanum carvifolia, Pseudolysimachion longifolium, 
Brachypodium pinnatum, Rosa gallica, Trifolium medium, Hieracium sabaudum. 
 

Euphorbia stricta L. (syn.: E. serrulata THUILL ) 
• Közép-Dráva-völgy: Zákány (a községtől 1,8 km-re K-re, az Új-hegy lábánál, árokszélek bolygatott, nedves 

növényzetében) (9767/1) [2003, HKG]; Gyékényes (a község üdülőterületébe illeszkedő nagy 
kavicsbányató gyomos szegélyében) (9767/4) [2004]. 

A belső-somogyi Dráva-mentére SOÓ (1966) alapján új, korábban csak az alföldi (baranyai) Dráva-szakaszról 
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jelezték. 
 

Euphorbia dulcis L. 
• Drávamenti-sík: Gilvánfa (Vadas-erdő ÉK-i része, gyertyános-kocsánytalan tölgyesben) (0073/4) [1999]. 
• Dél-Külső-Somogy: Fonó (Halastó-part-erdő, gyertyános-kocsánytalan tölgyesben) (9573/4) [2004]. 
A Drávamenti-síkról KEVEY (1985) szintén Gilvánfa mellől („Cserdi-erdő”) az Alföld flóravidékre új fajként 
közölte. Mivel az 1:25.000-es katonai térképeken ilyen elnevezést nem találtam, és Gilvánfa mellett a Vadas-
erdő az egyetlen jelentősebb erdőtömb, könnyen lehet, hogy azonos lelőhelyről van szó. Mindenesetre a hazai 
flóraművekbe az adat nem került át (SIMON 1992, 2000), azok továbbra sem említik az Alföldről. 
Külső-Somogyra HORVÁT (1943) és SOÓ (1966) alapján új. A Halastó-erdő egyes kis foltjain romjaikban még 
megtalálhatók a tájegység egykor jóval gazdagabb üde lomberdei flórájának romjai (pl. Carex pilosa, Melica 
uniflora, Allium ursinum, Asarum europaeum, Aegopodium podagraria, Galanthus nivalis, Carpesium 
cernuum, Veronica montana), amelyek a jelenlegi táji környezetben unikális jellegűek. Hangsúlyozandó, 
hogy az unikalitás egyértelműen az antropogén természetátalakítás miatt értékelődik fel: bár ZÓLYOMI (1981) 
térképe alapján e területen cseres- sőt molyhos tölgyesek lennének klimazonálisak (északi oldalakon 
extrazonális gyertyános-tölgyesekkel), egészen biztosan nagyobb kiterjedésben voltak jelen montán 
elemekben gazdag üde lomberdők is. 
 

Fraxinus angustifolia VAHL. subsp. pannonica SOÓ et SIMON 
• Soproni-hegység: Sopron (a Zichy-rét keményfás ligeterdő-szerű idős kőrises-tölgyeseiben több nagy fa.) 

(8365/1 és 8365/3) [2002, HKG; KIRÁLY  2004]; Harka (a községtől É-ra, a Rókaház erdőszéli részén egy 
nagy fa, lehetséges, hogy ültetve) (8365/3) [2000; KIRÁLY  2004]; Ágfalva (a községtől D-re az „Ágfalvi-
erdő“ peremén a Ház-hegy alatt, gyertyános-tölgyes szélén) (8365/1) [2002; KIRÁLY  2004]. 

• Ikva-sík: Nagycenk (Köves-erdő a községtől É-ra, gyertyános-tölgyes származékban számos egyed) [2002]. 
• Rábaköz – Rába-völgy határterülete: Rábakecöl (Kapuszegi-erdő, keményfás ligeterdőben állományalkotó) 

(8568/3 és 8568/4) [2003]. 
A most felsorolt adatok arra utalnak, hogy a faj Nyugat-Dunántúl dombvidékein (sőt hegylábain) is őshonos 
helyenként. Figyelemre méltó a Rába menti tömeges előfordulás, arról nincsen ismeretünk, hogy a felsőbb 
szakaszokon meddig található meg. Korábbi írásunkban (KIRÁLY – KIRÁLY  2000) összefoglaltuk a faj általunk 
ismert adatait a Kisalföld DNy-i peremterületeiről. Kiegészítésként hozzá kell tenni, hogy a magyar kőris 
helyenként a Hanság-medencéjében is megtalálható (pl. Miklósmajor: Kis-Rába mente, 8368/1), valószínűleg 
őshonosan. Ezzel együtt a Hanságban és a Szigetközben egyértelműen a magas kőris a jellemző.  
 

Gentianella austriaca (A. et J. KERN.) HOLUB 
• Fertőmelléki-dombsor: Sopronkőhida („Kőhidai-tőzegfejtések”, kékperjésben, egyetlen tő) (8265/4) 

[2001]. 
A Kőhida melletti maradvány lápréten CSAPODY (1975) szerint 1972-ben „tömeges, bár pusztulóban”. 
Ugyanitt TÍMÁR  (in FRANK et al. 1998) az 1990-es évek elején néhány tövet talált, majd többéves lappangás 
után került elő a fenti példány. Azóta ismét hiába keressük. Élőhelye magánterületen van (olyan fajokkal 
együtt, mint pl. Primula farinosa, Allium suaveolens), melynek védelmét a Fertő-Hanság NP évek óta nem 
képes megoldani (nemesnyárral történő beültetése napirenden van). 
Ugyanitt szeretnénk a Gentianella uliginosa (WILLD .) BÖRN. hazai előfordulására vonatkozó adatokat 
tisztázni. A Kőszegi-hegység bozsoki Zsidó-rétjéről SIMON (1992) közli, mint hazánkra új fajt. A jelzés 
feltehetően arra alapul, hogy KOVÁCS – TAKÁCS (1992) a Zsidó-réti populációval kapcsolatban megemlítik 
WAISBECKER (érvényesen soha le nem írt, csupán herbáriumi lapokra felírt) G. austriaca „var. uliginosa”-ját, 
amelyből nyilván szerencsétlen félreértés következtében lett a valóban létező, de Északnyugat-Európában élő 
G. uliginosa (WILLD .) BÖRN. (lásd pl. JÄGER- WEINERT 2002). A félreértésre korábban felhívtuk a figyelmet 
(KIRÁLY  1996), az adat végül mégis bekerült a határozókönyv új kiadásába (SIMON 2000), sőt a védett fajok 
listájára is annak 2001-es bővítésekor. Időközben SIMON Tibor professzorral történt levélváltásunkban 
sikerült tisztázni a sajnálatos félreértést, így egyértelműen kijelenthető, hogy a G. uliginosa (WILLD .) BÖRN. 
bozsoki és egyben magyarországi előfordulása törlendő. 
 

Myosotis caespitosa K. F. SCHULTZ 
• Soproni-hegység: Ágfalva (az Arbesz-rét magassásosának legnedvesebb részein több tucat tő) (8364/2) 

[1999-2000, HKG; KIRÁLY  2004]. 
• Répce-sík: Cirák (a községtől 1,2 km-re Ny-ra, a volt Erdészlak közelében, a Köles-ér medrének nedves 

alján, többezer tő) (8568/1) [2003, HKG]; Dénesfa (a községtől NY-ra 1,5 km-re, a volt „Előre Tsz” 
kavicstavának nedves partján, többszáz tő) (8568/1) [2003, „Nyugat-Dunántúli Flóratérképező 
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Munkacsoport”]; Gyóró (a községtől Csapodra vezető út mentén, a Dombos-föld-dűlő legelőjének kis 
kavicsos mélyedésén, egy tő) (8567/2) [2003, „Nyugat-Dunántúli Flóratérképező Munkacsoport”]; Gyóró 
(a községtől ÉNy-ra a Köles-ér egyik mellékcsatornája partján, néhány tucat tő) (8568/1) [2004]. 

• Rábaköz: Babót (a községtől Ny-ra 1 km-re, friss kavicstó partján, egy tő) (8468/2) [2003, BARINA Z. – 

KIRÁLY G. – NAGY A.]. 
• Közép-Dráva-völgy: Őrtilos (Révmelléki-sziget, kavicsbányató nedves szegélyén egyetlen tő) (9767/1) 

[2003]. 
Országosan rendkívül kevés régi adatát erősítették meg a közelmúltban, mind az ország északkeleti feléből 
származik (FARKAS 1999). Az Arbesz-réti állomány a Soproni-hegységre, egyben Sopron térségére új 
előfordulás. Ugyanezen a helyen előfordul a szintén ritka M. nemorosa BESS. is, amelynek egy régi soproni 
adata volt (SOÓ 1968).  
A Kapuvári-sík és a Répce-sík határterületéről egy aktuális lelőhelyét ismerjük (Agyagosszergény, kavicstó, 
8367/4, KIRÁLY – KIRÁLY  2000), ahol 2003-ban több tucat tövet figyeltünk meg (KIRÁLY G. – MESTERHÁZY 
A.). SOÓ (1968) élőhelyeként mocsárréteket és magassásosokat ad meg. Tapasztalataink szerint jóval 
jellemzőbb pionír, nedves felszíneken (pl. agyagos-kavicsos partokon, medrekben), ahol csekély a növényzeti 
borítás. Termete, megjelenése alapján valószínűnek tartjuk, hogy a korábbi jelzések is inkább a zárt sásos-
gyepes növényzet felnyíló foltjaira vonatkozhattak (FARKAS l. c. szerint „akár 80 cm-es magasságot is 
elérhet”, az általunk látott példányok viszont átlagosan 15-20, maximálisan 40 cm magasak voltak; kiszáradt 
felszíneken pedig csak néhány cm-esek. A gyakori M. palustris-szal szemben általában kétéves növényke, 
amely az élőhelykínálat szerint „vándorolhat”). Egyetlen korábbi dél-dunántúli adata Csurgóról származik 
(HÉJJAS ap. SOÓ – JÁVORKA 1951), valószínűleg a Dráva mentén máshol is megvan. 
 

Melampyrum pratense L. 
A Fertőmelléki-dombsor szarmata mészkő illetve lajtamészkő sziklagyepjeiben és sztyeprétjein helyenként 
(pl. Szt. Antal-dűlő, Nagy-Sztyeprét) tömegesen fordul elő, olyan fajok társaságában (pl. Phyteuma 
orbiculare, Calamagrostis varia, Buphthalmum salicifolium, Dictamnus albus), melyek szinte obligát 
mésznövények. 
A hazai irodalomban nem találtam utalást hasonló jellegű előfordulására, SOÓ (1968) szerint egyértelműen 
mészkerülő, bár ritka felbukkanását jelzi Corno-Quercetumból. A velemi Péterics-hegyen (Kőszegi-hegység) 
előfordul mészfillit alapkőzeten kialakult erdeifenyő-elegyes sziklaerdőkben. Az Alpokban meszes 
alapkőzetű sziklaerdőkben inkább a Melampyrum sylvaticum L. helyettesíti. 
 

Utricularia australis R. BR. 
• Drávamenti-sík: Bánfa („Sumonyi-halastavak” nádasában, Utricularia vulgaris, Lemna minor, Lemna 

trisulca, Ceratophyllum demersum, Wolffia arrhiza társaságában) (0073/1) [2003-2004, HKG]. 
• Dél-Külső-Somogy: Attala (Szentivánpuszta, Szentiváni-halastavak, nádasban) (9574/3) [2003]. 
• Közép-Dráva-völgy: Őrtilos (Révmelléki-sziget, kavicsbányató hínártársulásaiban) (9767/1) [2003, HKG]. 
Alig ismert faj, mely az irodalom alapján gyakorlatilag az egész Dél-Dunántúlról hiányzik (SOÓ 1968, 
FELFÖLDY 1990). Őrtilosi előfordulása már ismert (SOÓ 1968), az előfordulás tényét megerősítjük. Ilyen 
mértékű ritkasága nehéz határozhatóságával is összefügg, herbáriumi példányról (hacsak nincs több teljesen 
kifejlett termés) rendkívül problémás azonosítani. Ép virágai méretükben és főleg alakjukban viszont 
jelentősen eltérnek az U. vulgaris-étól, sajnos ezt a különbséget (mely egymás mellé helyezett friss virágokon 
jól érzékelhető) a hazai határozók kulcsai nem érzékeltetik. 
 

Corydalis pumila (HOST) RCHB. 
• Ikva-sík: Hegykő (Rongyos-erdő, homok alapkőzetű gyertyános-tölgyesben, tömeges) (8366/4, 8367/3 és 

8467/1) [2003]; Fertőboz és Hidegség (a Fertő-mdenecére lefutó löszvölgyekben ill. a platórész erdeiben 
tömeges (8366/3) [1999-2003]; Nagylózs (Nagylózsi- vagy Haraszt-erdő, gyertyános-tölgyes 
származékokban és akácosban helyenként tömeges) (8466/2) [2003, HKG]. 

A fentieken túl megerősítjük előfordulását a Fertőmelléki-dombsor D-i szigetét képző Kő-hegyen (KEVEY 
1988, KIRÁLY  1998), a nagycenki Köves-erdőben (KEVEY 1989), nem találtuk viszont a fertődi Lés-erdőben 
(ahonnan KEVEY 1989 ismertette, utóbbi terület egyébként nem a Kisalföldön, hanem szintén az Ikva-síkon 
helyezkedik el, növényföldrajzilag a Praenoricum-ban). Az „igazi” Kisalföldről csak egy alig hozzáférhető 
cikk említi (WERNER 1990: Várbalog). Szigetszerű előfordulása a térségben igen érdekes. Egyes 
erdőtömbökben tömeges, közeli területekről viszont teljesen hiányzik. A lelőhelyek termőhelyileg egyáltalán 
nem egységesek, Fertőboz és Hidegség felett mészkedvelő jellegű lösz-erdőkben él, majd az Ikva-sík platóján 
kötöttebb talajú, mészkerülő jellegű cseres- ill. gyertyános-tölgyesekben. Helyenként teljesen átalakított 
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vegetációban, pl. akácosokban vagy származékcserjésekben is fellép. 
 

Fumaria vaillantii LOIS. 
• Kőszegi-hegység: Bozsok (a község D-i szélén, a focipálya közelében, útszélen) (8664/4) [2001]. 
A hegységre új (vö. KIRÁLY  1996). 
 

Draba muralis L. 
• Soproni-medence: Sopron (Liget-patak menti rét, szálkaperjés gyepben, hangyaboly tetején) (8365/1) 

[2002, HKG, 2003-ban már nem került elő; KIRÁLY  2004]. 
A térségből nem volt korábbi adata, legközelebb a Vasi-dombvidékekről (SOÓ 1968) jelezték. Ausztriában 
igen ritka adventív (ADLER et al. 1994), a soproni előfordulás is egy rövid életű megtelepedés lehetett. 
 

Cardamine hirsuta L. 
• Soproni-hegység: Sopron (Köves-árok, erdészeti út nedves rézsűjén) (8365/1) [2001, HKG; KIRÁLY  2004]; 

Sopron (Farkas-árok, erdészeti út nedves, gyepes rézsűjén) (8364/2) [2001; KIRÁLY  2004]. 
• Répce-sík: Iván (a községtől ÉK-re, Károlyi-erdő, nedves erdei nyiladékon) (8567/2) [2003]; Röjtökmuzsaj 

(a községtől DK-re, kavicsos nedves mélyedésen) (8467/3) [2003-2004]. 
• Ikva-sík: Vitnyéd (Vitnyédi-erdő a községtől DNy-ra, nedves erdei nyiladékon) (8467/4) [2003]. 
A Soproni-hegységre és a Répce-síkra új, a Nyugat-Dunántúlon legközelebbi közölt adatai Kőszeg 
környékéről származnak (BORBÁS 1887, WAISBECKER 1891). Rövid életű, kevéssé feltűnő, pionír jellegű 
növényke, térségbeli „ritkasága” inkább a hiányos kutatásoknak és figyelemnek köszönhető. 
 

Cardaminopsis arenosa (L.) HAY . 
• Soproni-hegység: Sopron (Bánfalva, a Kutya-hegy lábánál fekvő régi Erdei malom falain (8365/1) [2002, 

HKG; KIRÁLY  2004]. 
A Soproni-hegységből SZONTAGH (1869), WALLNER (1903) majd őket idézve GOMBOCZ (1906) jelezték, 
ugyancsak az Erdei malom közeléből. Érdekes, hogy KÁRPÁTI Zoltán, aki a területet a 20. század közepén 
évtizedekig nagy szorgalommal vizsgálta, nem adott újabb jelzést róla. SOÓ (1968) valószínűleg a régi 
szerzőkre hivatkozva hozza adatát „Sopron” megjelőléssel, majd ugyanő (SOÓ 1970, 1980) a subsp. 
petrogena (KERN.) SOÓ alakot „Sopron?” megjegyzéssel említi. A fentiek alapján a Nyugat-Dunántúlon 
egyedüli aktuális előfordulásként, soproni lelőhelye megerősítést nyert. 
 

Arabis nemorensis (G. F. HOFFMANN) W. D. J. KOCH [syn.: A. hirsuta (L.) SCOP. subsp. gerardi (BESS.) 
HARTM. f., A. planisiliqua auct. non (PERS.) RCHB.] 
• Hanság: Kimle (Vesszős-erdő D-i része egy láprétjén (8269/2) [2002, HKG]. 
• Fertő-medence: Fertőd (a „Peregháztól” É-ra fekvő magassásosokban (8367/3) [2003, HKG]; Fertőd 

(Tőzeggyármajortól D-re az Ikva mellett, spontán erdősülő magassásosban) (8367/2) [2004]. 
Az Arabis hirsuta (L.) SCOP. agg. legritkább hazai képviselője, melynek SOÓ (1968) ismerteti néhány hazai 
adatát, valószínűleg herbáriumi revizió nyomán, ezek közt kisalföldi adatok nem szerepelnek. SOÓ 
felsorolásából kimaradt egy régi, bizonytalan lokalizációjú soproni adata is (WALLNER 1903), ami egyébként 
feltehetően téves vagy nem igazolható volt. Taxonómiai besorolását tekintve SOÓ (l. c.) alfajként kezeli, 
megjegyezve, hogy megérdemelné a faji rangot. Később (SOÓ 1980) már az alakkör kisfajaként kezeli, ami 
egyébként megfelel az újabb közép-európai felfogásnak (lásd ADLER et al. 1994, JÄGER – WERNER 2002, 
ŠTĔPÁNEK 2003). SIMON (1992, 2000) munkáiban az A. hirsuta agg. alfajainak (kisfajainak) leírása egyáltalán 
nem szerepel (kimaradásuk nehezen indokolható!). 
Az A. nemorensis a csoport másik két hazai taxonjától (A. sagittata, A. hirsuta s. str.) elsősorban a szár alsó 
felének szőrözöttségében különbözik (főleg 2, ritkán 4 ágú ülő szőrök fedik, ellentétben a másik két faj 1-2 
ágú, nyeles szőreivel), termése hosszú és igen keskeny (0,9 mm-nél keskenyebb), a termések rendkívül sűrűn 
állnak. Egyéb bélyegek tekintetében ADLER et al. (1994) és ŠTĔPÁNEK (2003) kulcsát ill. utóbbi rajzát 
nevezhetjük irányadónak (SOÓ 1968 kulcsa kiegészítésre szorul). 
Élőhelyi viszonyait tekintve az A. hirsuta s. l. csoport többi képviselőjétől jelentősen eltér. SOÓ (1968) szerint 
láprétek növénye, de hazai cönológiai adata nincs, később (SOÓ 1980) Molinion fajként jellemzi. Külföldi 
források (ADLER et al. 1994, JÄGER – WERNER 2002) szerint nedves rétek, ritkás ligeterdők növénye. 
Tapasztalataink szerint kiszáradó lápréteken, magassásosokban, nedves erdők nyiladékain fordul elő. E tény 
határozását jelentősen segíti, mert az ilyen helyen talált A. hirsuta s.l. példányok valószínűleg e taxonhoz 
tartoznak. 
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Chorispora tenella (PALL .) DC. 
• Dunamenti-síkság (Csepeli-sík): Bugyi (a községtől D-re Kunpeszér felé kb. 5 km-re, a közút mellett egy 

vetésben tömeges) (8881/1) [1999, BÖLÖNI J. – KIRÁLY  G, HKG]. 
Felfedezésekor (1999) a növény negyedik hazai adata volt (lásd PINKE – CZIMBER 1999), azóta tudomásunk 
szerint főleg az Alföld homokvidékein többfelé felbukkant. 
 

Erysimum strictum G. M. et SCH. [syn.: E. hieraciifolium JUSL.] 
• Szigetköz: Halászi (Agg-erdő, ártéri száraz tölgyes nyiladékán) (8168/2) [1999, HKG]; Ásványráró 

(Ásvány, közvetlenül az ártéri töltés belső oldalán, ligeterdőben) (8171/3) [2002]. 
• Hanság-medence: Lébény („Figurák” melletti kavicsos út szélén, pionír jellegű megtelepedés) [1999]. 
Hazai előfordulásai a Hanságra, a Szigetközre és a Duna-mentére (Esztergomig) szorítkoznak (SOÓ 1968), 
tudomásunk szerint csak régi megfigyeléseken alapulva (GOMBOCZ 1906, POLGÁR 1941), így megfigyeléseink 
magyarországi jelenlétét hosszú idő után megerősítik. Soproni adata (WALLNER 1903) valószínűleg téves 
(herbáriumi példány nem támasztja alá, az ottani élőhelyek alapján nehezen hihető). 
 

Inula helenium L. 
• Rábaköz: Himod (Öreg-hely-rét, Tölösmajortól 0,5 km-re K-re, a Himod – Kisfalud közti közút mellett, 

magaskórósban 3 erős tő) (8568/3) [2002, a növényről fotó készült]. 
• Dél-Külső-Somogy: Várong (a Várongi-árok felső folyása mentén a megyehatár közelében, nádas-

magaskórósban több tucat tő) (9474/3) [2003]; Inámpuszta (az Inám – Gölle közút 7 km-énél fekvő kis 
völgyben, magaskórósban több tucat tő) (9574/1) [2003]; Kazsok (Rozbéti-vízfolyás völgyében nedves 
gyepekben többfelé) (9573/2) [2004]. 

A Kisalföldre új, FARKAS (1999) alapján legközelebbi aktuális előfordulása Vas megye déli részén található. 
Külső-Somogyból FARKAS (l. c.) egyetlen aktuális adatát említi (Nagykónyi). A flóratérképezés terepmunkái 
feltehetően megtöbbszörözik itteni ismert lelőhelyeit, amely a fenti új jelzések is igazolnak. A felfedezések 
másrészt jó példák arra, hogy igen feltűnő, könnyen megismerhető fajokról is milyen keveset tudunk, főleg a 
botanikai fehér foltnak számító térségekben. 
 

Inula germanica L. 
• Soproni-hegység: Harka (a Nap-hegy DK-i előterében a TSz-teleptől nyugatra, félszáraz gyepben több kis 

polykormon) (8365/4) [2001, HKG; KIRÁLY G. – V IDÉKI R. in KIRÁLY  2004]. 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (a Fertői présháztól K-re, közvetlenül a Fertő-medence szélén, löszön 

kialakult gyepben, Nepeta nuda, Vicia narbonensis társaságában) (8366/1) [2004]. 
• Ikva-sík: Fertőboz (a községtől D-re lösz-mélyutak száraz letörésén két helyen) (8366/3) [1998-2004]. 
• Duna-Tisza-köze, Pilis-Alpári-homokhát: Nagykőrös (Csókás-erdő É-i része, homoki tölgyes tisztásán) 

(8984/1) [1999]. 
A Dunántúl nyugati felén rendkívül ritka faj, az országos flóraművek adatai pontosításra szorulnak. Sopron 
térségében SZONTAGH (1864) jelezte a Balf melletti „Halászkunyhótól”, amit a későbbi szerzők (GOMBOCZ 
1906, SOÓ 1970) a Fertő-medencébe, azaz a Kisalföldre helyeztek. Szinte biztos azonban, hogy az eredeti 
közlés a Fertőmelléki-dombsor peremére vonatkozik, véleményünk szerint a Fertői présház mellett felfedezett 
állomány azonos lehet SZONTAGH-éval. Harkai és fertőbozi lelőhelyei teljesen újak, egyben a két jelzett 
tájegységen a faj első megfigyelései. A Kisalföldről valószínűleg törlendő (esetleg EBENHÖCH in POLGÁR 
1941 Koroncó melletti megfigyelései vonatkozhattak a tájegységre). 
A Duna-Tisza-közén SOÓ (1970) még csupán 3 lokalitásról tudósított, SZUJKÓ-LACZA et al. (1993) több régi 
irodalmi és herbáriumi adatát foglalják össze, ezek közül azonban a legfrissebb is 1982-es, újabb említéséről 
nincs információnk. 
 

Inula ochulus-christi L. 
• Répce-sík: Csapod (a községből Vitnyédre vezető közút mellett száraz szegélyeken több helyen, feltűnő 

állományok) (8467/4) [2004, KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A. – V IDÉKI R., HKG]. 
A Nyugat-magyarországi peremvidék egyetlen aktuális adata. A nagytájról korábban egy említése volt 
(Sopron: Dudlesz, CSAPODY ap SOÓ 1970, CSAPODY 1975), de ezt később nem sikerült újból megerősíteni, 
SIMON (2000) munkája már nem is hozza. 
 

Galinsoga quadriradiata RUIZ. et PAV  [syn.: G. ciliata (RAF.) BLAKE] 
• Soproni-hegység: Sopronbánfalva (Erdei malom környékén, gyomtársulásokban sokfelé) (8365/1) [2002, 

HKG; KIRÁLY  2004]. 
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• Soproni-medence: Sopron belterülete (Deák tér, utcai virágágyásokban) (8365/2) [2000-2001; KIRÁLY  
2004]. 

• Ikva-sík – Répce-sík határrésze: Röjtökmuzsaj (Röjtöki-Nagy-erdő, erdei nyiladékokon helyenként 
tömeges) (8467/3) [2003]. 

• Kisalföld, Rábaköz: Maglóca (Sziget-erdő É-i része, árnyas útszélen tömeges) (8369/2) [2004, KIRÁLY G. – 

NAGY A.] 
Kiegészítések a Magyarországon terjedőben lévő nitrofil gyomnövény előfordulásaihoz. Megfigyeléseink 
szerint a G. parviflora CAV .-hoz hasonlóan települési-településközeli gyomtársulásokban is fellép, azzal 
ellentétben azonban képes erdős területek árnyas gyomnövényzetében is dominánssá válni. Erre különösen a 
röjtöki kvadrátban látható jó példa. 
 

Carduus crispus L. 
• Kőszegi-hegység: Bozsok (a községtől a határátkelő felé eső oldalak forrásos helyein, magaskórósaiban 

többfelé) (8664/4) [1999-2003, HKG]. 
• Kőszeg-hegyalja: Kőszeg (Alsó-erdő, az Őz-kút feletti villanypászta magaskórósában) (8665/2) [2001-

2001, KIRÁLY G. – MESTERHÁZY A.]; Horvátzsidány (Dombalja-erdő, erdei nyiladékon a határsávon) 
(8565/4) [2003]. 

• Répce-sík: Zsira és Répcevis között (a Répce-menti magaskórósokban és bolygatott erdőkben, számos 
ponton) (8565/2; 8566/1; 8566/3); Und (Undi-erdő, határsávi nitofil gyomnövényzetben) (8465/4) [2003]. 

• Ikva-sík: Fertőboz (az Obszervatóriumtól K-re 1 km-re, nitrofil erdei szegélytársulásban) (8366/3) [1999]. 
A Kőszegi-hegységre ill. -hegyaljára új, korábban egy téves adata volt (KIRÁLY  1996). A Sopron-Vasi-
síkokról korábban néhány helyről említették csupán (SOÓ 1970), pedig viszonylag sokfelé előfordul, a Répce 
menti magaskórósokban például kifejezetten jellemző. 
 

Cirsium brachycephalum JURATZKA 
• Fertő-medence: Fertőd (a „Peregháztól” É-ra fekvő magassásosokban, de ugyanitt nedves parlagokon is) 

(8367/3) [2003, HKG]; Fertőújlak (Disznó-legelő, az A77-es országhatárkő közelében, magassásosban 
többfelé) (8367/1) [1998-2004]; Sopron (a Fertői présház alatt fekvő náadasodó nedves réteken) (8366/1) 
[2004]; Fertőrákos (Virágosmajor mellett, magassásosokban ) (8266/3) [2004]; Fertőszéplak (László-
majortól Ny-ra, magasásosokban, nedves szikes réteken) (8366/2) [2004]; Hegykő (a községtől É-ra 2 km-
re a Fertő nádasainak szélén, jelentős számban) (8366/4) [2003]. 

• Hanság-medence: Csorna (Földsziget, a Csíkos-éger D-i oldalának magassásosaiban többezer tő) (8368/2) 
[2004]; Lébény (Pintér-sziget, magassásos-nádasokban, néhány tő) (8269/4) [2001]; Lébény, Ottómajortól 
K-re, nedves réteken, többszáz tő) (8269/2) [2001]. 

• Rábaköz: Barbacs (Barbacsi tó D-i oldalának magassásosai, többszáz tő) (8369/4) [1999-2004]; Fehértó (a 
Fehér-tó szegélyének magassásosaiban) (8370/1) [1995-2001, HKG]; Bősárkány (Öreg-Hany, a Kapuvár-
Bősárkányi-csatorna melletti magassásosokban több tízezer tő) (8369/1) [2004]; Árpás (a községtől D-re, a 
Vág-Sárdosér-Megág-csatorna mellett, magassásosban, harmatkásásban, néhány tucat tő) (8570/1) [2004]. 

• Marcal-medence: Kemeneshőgyész (Kis-Bitva hídja mellett magassásosban) (8670/1) [2001]; Nagypirit (a 
község alatti Marcal-ártéren, magassásosban, harmatkásásban) (869/1) [2001]. 

• Győr-Tatai-teraszvidék: Töltéstava (Újmajortól ÉK-re, a Vezseny-ér egyik mellékárkában) (8372/3) [2000]. 
• Tolnai-hegyhát: a Kapos-völgyében számos helyen (Tolnanémedi – 9276/4; Regöly – 9475/2; Dúzs – 

9476/3 és 9576/3), magassásosokban. 
A felsorolás tartalmazza az általunk a Kisalföld területén 2004-ig ismert összes előfordulást. Régi szerzők (pl. 
GOMBOCZ 1906, POLGÁR 1941) szerint nem ritka, újabban viszont FARKAS (1999) csupán a fehértói 
előfordulást ismerteti, majd RIEZING (2002) Fertőújlak mellől közöl egy (régóta ismert) adatot. Az adatbőség 
részben a korábbi megfigyelések hiányával magyarázható, de a növény feltehetően terjeszkedőben is van. 
Erre utalnak felbukkanásai nedves gyomtársulásokban (pl. Fertőd). Ugyanez vonatkozik a Kapos-völgyére, 
ahová valószínűleg a rendkívül gazdag mezőföldi populációkból nyomult be. 
 

Cirsium pannonicum (L. f.) LINK 
• Soproni-medence: Sopron (Liget-patak menti rét, szálkaperjés gyepben, láprét szegélyében) (8365/1) 

[2001-2004, HKG; KIRÁLY  2004]. 
Szélső előfordulási pontja a Fertőmelléki-dombság száraz erdőszegélyeiben és sztyepprétjein előforduló 
fajnak a Soproni-hegység, tulajdonképpen a „valódi” Alpokalja irányában. A területen keveredik a „pannon” 
jelleg (pl. Clematis integrifolia, Schoenus nigricans, Senecio integrifolius, Lathyrus palustris, Lythrum 
virgatum) az Alpokalja hatásával (pl. Veratrum album, Iris sibirica, Euphorbia verrucosa). 
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Centaurea jacea L. subsp. macroptilon HAY . [syn.: C. macroptilon BORB.] 
• Ikva-sík: Fertőszentmiklós (a községtől 0,3 km-re DNy-ra, az Ikva mentén, nedves réten, pl. Carex panicea, 

Carex elata, Cirsium rivulare társaságában) (8467/1) [2003, HKG]. 
• Zákány-Őrtilosi-dombvidék: Őrtilos, Szentmihályhegy (útmenti árkokban, kaszálóréteken, rézsűkön számos 

helyen) (9767/1) [2003, HKG]. (Megjegyzés: MAROSI – SOMOGYI 1990 kistájkatasztere az itteni 
löszdombokat a „Mura-balparti-síkhoz” vonja, ami nyilvánvalóan helytelen, ezért alkalmaztuk ezt a magyar 
botanikában ismert helymegjelölést). 

Alig ismert taxon, melynek a Dunántúlról két régi (Tarótháza, SOÓ 1970; továbbá egy kőszegi WAISBECKER-
gyűjtés a Savaria Múzeumban, lásd KIRÁLY  1996) és egy új (Máriaújfalu, HEGEDÜS in PRISZTER 1987) Vas 
megyei adatáról tudunk. Faji rangja vitatható (akárcsak a Jacea CASS. alnemzetség több más tagjánál), a 
rengeteg átmeneti alakból fakadó határozási nehézségek arra utalnak, hogy helyesebb lenne alfaji rangon 
kezelni. Felfogásunkban a C. nigrescens WILLD . megtartja faji rangját, míg a C. jacea s. l.-n belül subsp. 
jacea, subsp. subjacea (BECK) HYL., subsp. angustifolia GREMLI (= C. pannonica [HEUFF.] SIMK .), subsp. 
banatica HAY ., subsp. macroptilon HAY . szerepel alfaji rangon, a „subsp. oxylepis” értékelése további 
vizsgálatokat igényel. A felsoroltakon kívül jacea – macroptilon átmeneti típusú példányokat máshol is 
gyűjtöttünk (pl. Pusztacsalád). Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az Őrtilos környéki rendkívül alakgazdag 
Centaurea-előfordulásokra, melyek részletes kutatásokat érdemelnek (itt kis területen belül együtt fordul elő 
C. jacea subsp. jacea, subsp. subjacea, subsp. macroptilon, C. nigrescens, valamint átmeneti alakjaik). 
 

Silene dichotoma EHRH. 
• Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos (a Ház-hegy É-i oldalán, közvetlenül a határsávban, száraz gyepben) 

(8265/2) [1998]. 
• Soproni-medence: Sopron (az Ikva mellett a Jereván lakótelepen, törmeléklerakón) (8365/1)[2001, leg. 

CSISZÁR Á., det. KIRÁLY  G.; KIRÁLY  2004]. 
Második előfordulása a Fertőmelléki-dombsoron, első adata a Soproni-medencéből (lásd KIRÁLY – KIRÁLY  
1999). A térségben csak rövid életű megtelepedő ruderális élőhelyeken. 
 

Cerastium sylvaticum W. et K. 
• Rábaköz: Kapuvár (Iharosi-erdő, Hövejtől 1 km-re DK-re) (8468/1 és 8468/3) [2003]; Rábakecöl 

(Kapuszegi-erdő, a Rába É-i partján a Rába-hídtól Ny-ra, több ponton, Rábaköz – Rába-völgy 
határterületén) (8568/3 és 8568/4) [2003-2004], minden lelőhelyen idős keményfás ligeterdőben. 

• Börzsöny: Szokolya (Királyrét, a Bajdázói-tó felett égeresben) (8079/4) [2004, HKG]. 
A Dunántúl ÉNy-i részéről két adata volt ismert (Csáfordjánosfa: KIRÁLY – KIRÁLY  1999; Szeleste: 
JEANPLONG 1983). A két erdőtömbben, ahol a faj újabban előkerült, a Kisalföld D-i részének utolsó nagyobb 
kiterjedésű, jó állapotú keményfás ligeterdei találhatók meg. 
A Börzsönyből KEVEY (2001) publikálta két előfordulását. 
 

Samolus valerandi L. 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Balfi-erdő É-i előtere, a Balfi-patak mellett, lápréten illetve nedves 

erdőszegélyben, utóbbi helyen 80 cm magas példányok is!) (8365/2) [2001, HKG] 
• Ikva-sík: Ebergőc (a községtől D-re húzódó csatorna nedves, agyagos partján) (8366/2) [2003]. 
A Nyugat-magyarországi-peremvidéken (egyúttal a növényföldrajzi Praenoricum-ban) eddig Sopron mellől, a 
Nagy- és Kistómalom közötti nedves rétekről közölték (KÁRPÁTI 1949), ahol ma valószínűleg már nem 
található meg. Ebergőci előfordulása egy mészkedvelő jellegű kékperjés láprét-komplexum szélén különösen 
érdekes, hasonló élőhely legközelebb a Soproni-medence néhány láprétjén figyelhető meg, utolsó romjaiban. 
A balfi lelőhely is különös, mivel itt egyes példányok a patakot szegélyező gyertyános-kocsányos tölgyesben 
nőttek, gyakorlatilag a fák tövén. A Samolus a Fertő-medence területén, szikes-agyagos nedves felszíneken, 
pionír növényzetben kifejezetten jellemző, minden flóratérképezési kvadrátban előkerült. 
 

Cyclamen purpurascens MILL . 
• Fertőmelléki-dombság: Sopron (Szárhalom, a Pinty-tetőtől 1,2 km-re K-re, a „Meleg-Infrid-dűlő” mellett, 

jellegtelen gyertyános állományban, néhány tő) (8365/2) [1998, HKG]. 
A Soproni-hegység üde és mészkerülő erdeiben jellegzetes, nem ritka faj, míg előkerülése a Fertőmelléki-
dombság lajtamészkövén váratlan, természetes faktorokkal nehezen magyarázható jelenség. A példányokra 
egy olyan erdőrészletben bukkantunk a Szárhalom erdőtömbjének egy szélső, fragmentált nyúlványán, 
melyből a II. világháborút követően az összes fát kilopkodták, hosszú ideig nyílt cserjés élőhely volt, majd az 
1960-as években árnyaló lombos fajokkal mesterségesen betelepítették. Lehetséges, hogy a behozott erdészeti 
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szaporítóanyaggal került ide. Szándékos ültetése nem valószínű, mert egészen eldugott, alig járt helyről van 
szó. A „magyar Laitaicum-ban” ez az első adata, Ausztriában, a Lajta-hegységben többfelé megtalálható, bár 
ritka (JANCHEN 1977). 
 

Muscari tenuiflorum TAUSCH 
• Balaton-felvidék: Köveskál (Hegyestű, a tetőrész bazaltbányája feletti bokorerdőben) (9171/2) [2000, 

HKG]. 
A tájegységre SOÓ (1973) és SIMON (2000) alapján új. 
 

Luzula forsteri (SM.) DC. 
• Ikva-sík: Kópháza (Köves-erdő, a községtől DK-re 0,8 km-re, cserjés kocsánytalan tölgyesben) (8365/4) 

[1999, HKG]. 
• Kőszeg-hegyalja: Kőszeg (Kőszegfalva, Alsó-erdő, a településsel szomszédos erdeifenyő-elegyes 

gyertyános-tölgyesekben nagy számban fordul elő) (8665/2) [2004]. 
A Dunántúl ÉNy-i részén az első megfigyelései e szubmediterrán fajnak, felfedezése egyébként a Sopron-
Vasi-síkok más területein is várható. Történeti érdekességgel bír a kőszegi Alsó-erdőben való előkerülése, 
ugyanis pontosan ott találtuk meg, ahol a 19-20. század fordulóján Waisbecker Antal rengeteget botanizált. 
Őt felületességgel nem vádolhatjuk, mert több új sás hibridet is leírt szinte ugyaninnét, a közelben van a 
Carex fritschii WAISB. „locus classicus-a” is. A L. forsteri-t a területen semmiképp nem nevezhetjük új 
meghonosodónak, valószínűleg a fatális véletlen folytán kerülte el a korábbi kutatók figyelmét. 
 

Carex umbrosa HOST 
• Soproni-hegység: Sopron (Bika-rét ÉNy-i oldalán, bükkösben; Bika-rét K-i oldalán, füves útrézsűn; Vörös-

bérc K-i oldalán, nyíres-gyertyánosban) (mind 8364/2) [2002; KIRÁLY  2004]. 
Korábbi írásunkban (KIRÁLY – KIRÁLY  1999) tisztáztuk a faj soproni-hegységi státuszát. Az újabb adatok arra 
utalnak, hogy a hegység belső, kimondottan montán jellegű részén stabil állományai élnek, melyek 
„megtalálhatósága” a faállományok koronazáródásától függ (zárt erdők alatt csak vegetatív alakban fordul 
elő, így aligha határozható biztosan). Erdei lelőhelyei siskanádasodó Carex pilosa-típusú bükkösben, illetve 
középkorú nyíres-gyertyánosban (kísérők: Galium odoratum, Oxalis acetosella, Veronica officinalis, 
Pteridium aquilinum, Neottia nidus-avis) kerültek elő. Ilyen jellegű élőhely hazai említéséről nem tudunk 
(vö. SOÓ 1973), aktuálisan ismert adatai (lásd FARKAS 1999) leginkább gyeptársulásokból származnak. 
 

Carex humilis LEYSS. 
• Soproni-hegység: Harka (Harkai-kúp, gneisz sziklagyepben) (8365/4); Ágfalva (Borsó-hegy É-i oldalán, 

meredek acidofil tölgyes-erdeifenyvesben tömeges), (8364/2); Sopron (Nándormagaslat, taposott száraz 
gyepben) (8365/1) [2000-2003; KIRÁLY  2004]. 

• Kőszegi-hegység: Bozsok (a községtől 1,5 km-re Ny-ra, az országhatár közelében a C4-es határkőtől D-re, 
száraz gyepekben zöldpalán) (8664/4) [1999]. 

• Vas-hegy csoport (Pinka-sík): Felsőcsatár (A Nagyvilágos-hegy csúcsán, félszáraz, erdősödő gyepekben) 
(8764/4) [2000, leg. BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.]. 

A Nyugat-Dunántúlon a faj Sopron és Kőszeg térségéből régóta ismert (lásd SOÓ 1973), de egyedül a 
Fertőmelléki-dombság meszes aljzatú sziklagyepjeiben vannak számottevő előfordulásai, itt helyenként 
társulásalkotó. A Soproni-hegységből és a Vas-hegy csoportból eddig nem jelezték, a Kőszegi-hegységben 
pedig kimondottan ritka, biztos régi adatai ott a déli, már osztrák területre eső sziklás területekre 
vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a KIRÁLY  (1996) által jelzett Kőszeg (Pogányok) előfordulás sajnálatosan 
téves adat, s törlendő, az ott más szerzőktől idézett cáki gesztenyésből származó adatokkal együtt. 
A fenti ismertetett új előfordulásokban közös, hogy többé-kevésbé mészmentes aljzaton kialakult gyepekre ill. 
sziklás erdőkre vonatkoznak, amely meglehetősen eltér a faj általában jellemző bazofrekvens voltától. 
Különösen érdekes az ágfalvi lelőhely, ahol igen meredek oldalon, egy (valószínűleg telepített) erdeifenyves 
alatt tömeges megjelenésű, az élőhely képében (de nem fajösszetételében, hiszen kísérői: Lathyrus niger, Poa 
nemoralis, Brachypodium pinnatum, Anthericum ramosum, Dactylis glomerata, Chrysanthemum 
corymbosum, Luzula luzuloides, Serratula tinctoria, Galium glaucum) nagyon emlékeztet a Mészkő-Alpok 
peremének reliktum jellegű sziklaerdeire. A fenti előfordulásokban közös (kivéve: Harkai-kúp), hogy a 
korábban nyílt, fényben gazdag gyepek cserjésednek, erdősödnek, így a faj visszaszorulóban van (virágzó 
hajtásait hosszas kereséssel lehet megtalálni még számos csomója esetén is). Feltehetően e helyekre a korábbi 
erdő- (s a kapcsolódó legelő-) gazdálkodás segítette „be”, majd annak felhagyása után kiszorul. 
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Calamagrostis varia (SCRAD.) HOST 
• Fertőmelléki-dombság: Fertőrákos (Szt. Antal-dűlő, molyhos tölgyes szegélyében 1 m2-nyi telep) (8265/4) 

[2001-2003]; Fertőrákos (Felső-Kereszt-hegy K-i része a Végföld közelében, Ny-i kitettségű molyhos 
tölgyesben, erdőszélen, néhány tő) [2001] 

A Fertőmelléki-dombságról korábbi írásunkban (KIRÁLY – KIRÁLY  1999) 1-2 tő megtalálását jeleztük. Fenti, 
immár jelentősebb állományai biztossá teszik őshonosságát a területen, egyben újabb közös pontot jelentenek 
a Keleti-Mészkő-Alpok ill. a Sopron környéki alacsonyabb mészkődombok flórakapcsolatában. 
 

Hierochloë australis (L.) P. B. 
• Ikva-sík: Nagycenk (Peresztegi-erdő, a B54-es országhatárkő közelében, kisavanyodott rézsűn (8466/1) 

[2002, HKG]. 
Hazai adatai a Fertőmelléki-dombságról, a Soproni- és Kőszegi-hegységből és Kőszeg-hegyaljáról, a Vas-
hegyről és a Dunántúli-középhegység nyugati részéről (Bakony, Balaton-felvidék) származnak (SOÓ 1973, 
KIRÁLY  et al. 1999), újabb állománya „összekötő kapocs” a Kőszeg és Sopron környéki előfordulások között. 
Itt említjük meg a faj furcsa ökológiai kettősségét: általában erősen mészmentes, erodált felszínű erdők 
növénye (pl. csillámpalán, gneiszen, ritkán kavicson ill. agyagon), de a Fertőmelléki-dombságon jellemzően a 
szarmata és lajtamészkő gyepek ill. száraz erdők faja. 
 

Kérdéses vagy téves közlések igazítása: 
 

Korábbi munkáinkban több olyan közlés szerepel, melyről újabban bebizonyosodott, hogy tévesek, vagy erős 
kételyek merültek fel helyességükkel szemben. Ezeket a itt korrigálni szeretnénk, nehogy tartósan rögzüljenek 
a hazai szakirodalomban. 
 

Dryopteris expansa (C. B. PRESL) FRASER-JENK. 
Eredeti közlés: „Balfi-dombvidék: Kistómalom” (FARKAS 1999). Az adat KIRÁLY  G. levélbeli adatközléséből 
származik. A Kistómalmi-lápréttel szomszédos fűzlápon talált példányok (bár makromorfológiai bélyegekben 
emlékeztetnek rá), a spórák vizsgálata alapján nem sorolhatók egyértelműen a fajhoz, így az adat erősen 
kérdéses. Az utóbbi években, számos új lelőhelyét közölték a taxonnak, melynek egyébként nagy külföldi 
irodalma van (hazai forrás: SIMON – V IDA 1966). Tartunk tőle, hogy e közlések jó része felületes, a 
levélalakra koncentráló határozáson alapul, így a D. expansa-val kapcsolatban fokozott óvatosságot 
javaslunk. 
 

Bryonia alba L. 
Eredeti közlés: „Soproni-hegység: Ágfalva” (KIRÁLY – KIRÁLY  1999). Téves határozás, herbáriumi példány 
vizsgálata alapján korrigálva (valójában B. dioica JACQ.). A hegységből újabb – biztos – adata: „Harka, a 
községtől a vasútállomás felé vezető út szélén” (KIRÁLY – V IDÉKI in KIRÁLY 2004). 
 

Senecio paludosus L. 
Eredeti közlés: „Felsőcsatár, Nagyvilágos-hegy, rekettyefüzes-kékperjés, pangóvizes nyílt folton” (KIRÁLY  et 
al. 1999). A Nagyvilágos-hegyen vegetatív, nem virágzó, rossz állapotú növények alapján határoztuk (leg. 
KIRÁLY G. – SZMORAD F., 1995), újabb keresésekor (2000) nem került elő. Más lelőhelyeken, a faj nem 
virágzó egyedein végzett későbbi vizsgálatok alapján az eredeti határozás helyessége kizárt, a felsőcsatári 
lelőhely a flóraművekből törlendő. 
 

Carex buxbaumii WAHLENBG. 
Eredeti közlés: „Hanság, Kimle, Vesszős-erdő” (K IRÁLY – KIRÁLY  1999). A begyűjtött példányok alapján 
LÁJER Konrád megerősítette határozásunkat. A MTTM Növénytára számára beküldött példányt viszont 
később FELFÖLDY Lajos C. hartmanni CAJANDER-ként azonosította. Az eset nem mondható „határozási 
tévedésnek”, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a határozásánál a specialisták véleménye is eltérhet 
egymástól. A példányok alapján magunk továbbra is biztosan C. buxbaumii-nak tarjuk a növényt.  
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Zusammenfassung 
Angaben und Ergänzungen zur Kenntnis der ungarischen Flora II. 

G. KIRÁLY – A. KIRÁLY  
 

In der Studie werden die bedeutendsten Fundortsangaben unserer Geländearbeit zwischen 1998 und 2005 
von 57 Taxa angegeben, bei weiteren 4 Taxa werden frühere Mitteilungen korrigiert. 

Die wichtigsten Ergebnisse sind die Neuentdeckung von Astragalus sulcatus im Neusiedlersee-Becken, 
im ungarischen Staatsgebiet und die Beschreibung des einzigen aktuellen Fundorts von Huperzia selago in 
Transdanubien. Wichtige Ergänzungen werden zur Verbreitung von Trifolium striatum, Utricularia australis 
und Erysimum strictum gemacht. Es wird auch über Neuvorkommen von Polystichum setiferum, Asperula 
tinctoria, Althaea cannabina, Inula ochulus-christii, Inula germanica és Luzula forsteri in verschiedenen 
Landschaften und Regionen berichtet. Neue Erkenntnisse über die Vergesellschaftung und 
Standortsverhältnisse von Carex humilis, Euphorbia verrucosa, Myosotis caepitosa und Hierochloë australis 
werden mitgeteilt. Taxonomische Anmerkungen und Korrektionen sind im Falle von Knautia kitaibelii, 
Arabis nemorensis und Centaurea jacea subsp. macroptilon angeführt. Die Lage der einzigen, aber falschen 
heimischen Angabe (Bozsok) von Gentianella uliginosa wird geklärt, bzw. die falsche Angabe von Senecio 
paludosus auf dem Eisenberg wird korrigiert. 
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