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Bevezető 

 

E tanulmány, amelyet előző, hasonló témájú írásunk (KIRÁLY – KIRÁLY 1998a) folytatásának szánunk, 52 
taxonra vonatkozóan közöl magyarországi előfordulási adatokat, elsősorban Sopron környékéről*. Az adatok 
közlésén kívül figyelmet szenteltünk néhány kritikus növény (Medicago × varia, Knautia arvensis subsp. 
rosea, Bromus carinatus) taxonómiai, határozási problémáinak is. A fontosabb új előfordulások a 
következők: Bromus carinatus, Rubus phoenicolasius, mindkét adventív faj első magyarországi adata; Tamus 
communis első, Calamagrostis varia második jelzése a Nyugat-Dunántúlról. Az Alföld (Eupannonicum) 
magyar részén első ízben került elő az Agrimonia procera és Carex buxbaumii. Regionális jelentőségű új 
felfedezések: Alchemilla subcrenata (új a Nyugat-Dunántúlon), Acer tataricum, Chaerophyllum aromaticum 
(mindkettő új a Fertőmelléki-dombsoron, előbbi a Nyugat-Dunántúlon is), Cerastium sylvaticum (első adata a 
Dunántúl ÉNy-i felén), továbbá a Dunántúl Ny-i felén ritka szegetális gyomnövények, Consolida orientalis 
és Silene dichotoma  előkerülése. Kiegészítjük a Glyceria declinata hazai elterjedésével kapcsolatos 
ismereteket, összefoglaljuk a Fraxinus ornus nyugat-magyarországi előfordulásait, valamint közöljük a 
terjedőben lévő Puccinellia distans-ra és Alopecurus myosuroides-re vonatkozó adatainkat is. 

A könnyebb azonosítás, illetve az egyszerűbb feldolgozás érdekében (a jövőben remélhetőleg létrejövő, 
működő flóra-adatbázisra gondolva) megadtuk a lelőhelyekre vonatkozó, a közép-európai flóratérképezés 
rendszerét (NIKLFELD 1971) követő kvadrátszámokat (pl. „8265/4”). A megadott Sopron környéki helynevek 
többségükben az 1963-as, 1: 10.000 méretarányú Gauss-Krüger vetületű topográfiai térképekről származnak, 
használtunk továbbá 1986-os, 1: 25.000 méretarányú, hasonló vetületű topográfiai térképeket, illetve 1: 
20.000 méretarányú turistatérképeket is. Utóbbiak előnye - legalábbis a fenti térségben -, hogy míg a 
topográfiai térképeken néhol nagy területen nincsenek helynevek feltüntetve, addig ezeken nagyjából 
„egyenletesen” találhatóak. Az ország egyéb területein 1: 50.000 méretarányú Gauss-Krüger vetületű 
topográfiai térképekkel, valamint turistatérképekkel dolgoztunk. 

Az előfordulások jelentős részéről (főként a nehezebben felismerhető fajok esetében) herbáriumi 
példánnyal, vagy – különösen ritka, védett növényekről – fotóval rendelkezünk. Erre az egyes esetekben 
szögletes zárójelben megadott rövidítések utalnak. Minden esetben szerepeltettük a felfedezés évszámát is. A 
névvel külön nem jelöltek a szerzők adatai. A nevezéktan tekintetében SOÓ (1980) munkáját tekintettük 
irányadónak, figyelembe véve a BORHIDI (1998) által jelzett változásokat. 
 

Magyarázatok – Erklärungen: 
HBP: Természettudományi Múzeum Növénytára (Budapest) – Herbar des Naturhistorischen Museums in 

Budapest 
HKG: Király Gergely gyűjteménye – Privatsammlung von Király Gergely 

 
Enumeráció 

 

Cystopteris fragilis Bernh. ex Schrad. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Felső-Savanyúkút erdőtömbjének K-i peremén, bokrokkal és kis fákkal 
benőtt egykori tisztás szélén, II. világháborús lövészárok mészkődarabokkal teli oldalában számos példány, 
135 m s m. (8265/4) (1998). 
Sopron környékén ritka faj, korábbi térségbeli adatai a Soproni-hegységből (WALLNER 1903, GOMBOCZ 1906, 
CSAPODY 1953) származnak, a dombsoron eddig nem mutatták ki. 
 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 
Soproni-hegység: Sopron, a Pisztrángos-tó D-i oldalán, ültetett lucosban, 340 m s. m. (8364/2) (BÖLÖNI J. – 
KIRÁLY G., 1996); Sopron, Zsilip-árok felső részének K-i oldala, az országhatártól 0,8 km-re, szivárgóvizes, 
telepített lucfenyves több pontján, 400 m s. m. (8364/2) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G. – SZMORAD F.) [1998, HKG]; 
                                                 
* A Fertőmelléki-dombsoron végzett kutatásokat az OTKA F 025298 számú pályázat támogatja. 
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Asztalfőtől K-re, a II. halom É-i részén, lucos – vörösfenyvesben, 535 m s. m. (8364/2) (SZMORAD F. ex 
verb., 1998); Sopron, közvetlenül a Deák-kút felett, lombelegyes lucosban, tűavaron kis foltban, 305 m. s. m. 
(8365/1) (KIRÁLY A. - KIRÁLY G., 1999). 
A hegységből WALLNER (1903) és nyomán GOMBOCZ (1906) jelezte, századunk második feléből csak egy-
egy magyar (KÁRPÁTI 1957: Bánfalva, Tacsi-árok, 8365/1) és osztrák (TRAXLER 1961: Marz – Sieggraben) 
adata ismert. A hegység fenyvesítése valószínűleg kedvező volt a faj számára. 
Répce-sík: Sajtoskál, Haraszti-erdő K-i része, idős, üde kocsányos tölgyesben néhány tő, 160 m s. m. 
(8567/3) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G., 1998). 
A lelőhely a növényföldrajzi értelemben vett „Eupannonicum” határzónájában van. Legközelebbi 
előfordulásai a Soproni- és Kőszegi-hegységben találhatók. 
 

Consolida orientalis (J. Gay. ex Desmoul) Schrödinger 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Nagytómalom-telep D-i része, kerítés tövén néhány példány, 170 m s. m. 
(8265/4) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG]. 
Egyetlen közeli előfordulását (Sopron, Ikva mente, 8265/3 – CSAPODY 1993) a Soproni-hegység lábánál 
jelezték. 
Kisalföld: Csorna, vasútállomástól Ny-ra, töltésoldalban, 120 m s. m. (8469/1) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G., 
1998). 
Régi kisalföldi adatai mellett (lásd PRISZTER 1960a) újabban CSAPODY (1993, illetve ex verb. – Fertőújlak, 
8366/3 és 8367/1) és PINKE (1998 – Hegyeshalom) közölt egy-egy új lelőhelyet. A szomszédos Észak-
Burgenlandból teljesen ismeretlen (JANCHEN 1977). 
 

Ranunculus illyricus L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Kistómalomtól 0,3 km-re DNy-ra, fiatal akácos két pontján összesen kb. 20 
tő, 170 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]. 
A dombsoron soha nem lehetett gyakori – WALLNER (1903) például az általa ismert egyetlen állomány 
megsemmisüléséről írt –, de a Kistómalom feletti részeken évtizedekig ismert volt jelenléte (GOMBOCZ 1906, 
KÁRPÁTI Z. 1937 in HBP, CSAPODY 1975). Fokozatos visszaszorulásában az egykor erdő helyén kialakult, a 
legeltetés és kaszálás révén megmaradt gyepek lassú eltűnése döntő szerepet játszott. A fent jelzett kis 
populáció lelőhelye az 50-es években még gyep volt, amely azóta viszont egészen beakácosodott vagy 
becserjésedett. CSAPODY (1987) már „teljes eltűnéséről” tudósított. A fajnak századunk második felében volt 
egy további előfordulása is a térségben, a Soproni-hegység ÉK-i peremén, a Béka-tó és Brand-major között 
(8365/2 – CSAPODY 1953). Itteni élőhelye tönkrement, a növény biztosan kipusztult. JANCHEN (1977) szerint 
Észak-Burgenlandban nem ritka, de ez csak a síkvidéki részekre vonatkozhat; a dombsoron mindössze 
TRAXLER (1968) találta, St. Margarethen mellett. 
 

Thalictrum simplex L. subsp. galiloides (Nestler ex Pers.) Borza 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Határdűlő szántójának D-i, száraz, gyepes peremén, 205 m s. m. (8265/4) 
(1998); Fertőrákos, a Szt. Antal-dűlőtől DNy-ra 0,4 km-re, régi parlag menti gyepes erdőszélen, 190 m s. m. 
(8265/4) [1998, HKG]. 
A dombsor magyar térfeléről először KÁRPÁTI (1934) jelezte, aki a „Zarhalm- (=Szárhalmi-)erdő tisztásain, 
szárazabb, mésztalajú részeken” bukkant rá, másik említése - „Szárhalom” - SOÓ (1941) szintetikus 
tabellájában („Festucetum sulcatae caricetosum humilis”) található, ahol a Th. minus L. mögött zárójelben „+ 
Th. galiloides” szerepel. Az osztrák oldalról TRAXLER (1961) közölte (St. Margarethen). 
 

Sorbus aria (L.) Cr. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Káposzta-hegy D-i oldala, a csúcstól kb. 0,1 km-re DNy-ra 2 idősebb 
(láthatóan tőről már megsarjaztatott) fa, sekély talajú, elegyes üde lomberdőben, 250 m s. m. (8365/2) [1998, 
HKG]. Ugyanitt több hasonló korú és törzsalakú példány a S. × rotundifolia (Bechst.) Hedlund (= S. aria × 
torminalis) taxonból, különböző levélformával [1998, HKG]. 
Soproni-hegység: Sopron, a Deákkúti-kőfejtő felett, gneisz alapkőzeten kialakult acidofil tölgyesben egy 
középkorú fa (310 m s. m.) (8365/1) (CSAPODY I. ex verb., tőle függetlenül a szerzők és BÖLÖNI J. is 
megtalálták, 1997). 
Sopron környékén a fajnak csupán egyetlen biztos előfordulásáról volt tudomásunk (KÁRPÁTI (1949): „a 
Szárhalom-erdőben, a Pihenőkereszthez közel egy példány”). A KÁRPÁTI (l. c.) által megtalált faegyed ma is 
megvan (pontosabb helymegadással: a Szárhalmi-kőfejtőtől 0,5 km-re D-re, útmentén – 8365/2), évtizedekig 
a növény egyetlen(!) ismert egyede volt a térségben. Az ettől kb. 1 km-re fellelt új előfordulás fő érdekessége 
a S. aria × torminalis primer hibridek megléte (1. ábra). KÁRPÁTI (1960) Sorbus-monográfiája csak az 
Északi-középhegységből említ S. × rotundifolia adatokat, a Nyugat-Dunántúlról nem; legközelebb ugyanő és 
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RECHINGER (1914) a Lajta-hegységből jelzi. A második közölt előfordulás a faj Soproni-hegységből 
származó első megfigyelése. 
 
 
 
 

1. ábra. Különböző levélformák Sorbus × rotundifolia (BECHST.) HEDLUND (= S. aria × torminalis) 
egyedekről. Verschiedene Blattformen primärer Hybridexemplaren von Sorbus aria und S. torminalis. 
[Sopron, Fertőmelléki-dombsor, Káposzta-hegy; 1998. 07. 19.; in HKG]. 
 

 
 

Rubus phoenicolasius Maxim. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Kovács-domb D-i oldala, fenyőelegyes gyertyánosban, útszélen, 165 m s. 
m. (8265/4) [1998, HKG]; Sopron, a Pinty-tetőtől ÉNy-ra, a Nemes-kút felett valamint a Nemeskúti-
vadászház körül összesen négy helyen, erdőszéleken és nyiladékok mentén, 180-200 m s. m. (8365/2) (1998). 
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Belső-Somogy: Somogyszob, a "Bükki-őrház" közelében, égerligetben, közvetlenül a patak szélén (9669/4) 
(KEVEY B. ex litt., 1998). 
 

2. ábra. Rubus phoenicolasius MAXIM. (BAILEY 1941-45 nyomán). 
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Első hazai adatok a Rubus L. genus Ideobatus (FOCKE) FOCKE alnemzetségébe sorolt faj kivadulásáról. A 
nemzetség sok más képviselőjétől eltérően könnyen felismerhető növény vázlatos leírása: Elfekvő vagy 
ívesen felegyenesedő hajtását sűrűn vöröses egyszerű és 7-9 mm-es mirigyszőrök borítják. Levelei általában 
hármasak, felül matt világos zöldek, csaknem kopaszak, alul rányomottan, fehéren nemezesek. Virágai 
kicsinyek, az összehajló, fehéres vagy rózsaszín szirmok csak 4-5 mm hosszúak. Termése világos piros vagy 
élénk narancssárga (2. ábra). Eredeti hazája felöleli szinte egész Japánt, a Koreai-félszigetet, illetve 
megtalálható ÉK-Kína néhány pontján (HORIKAWA 1972). Gyümölcse miatt hozták be Európába és Észak-
Amerikába, ahol a termesztésből alkalmilag elvadul. A környező országok közül Ausztriában (JANCHEN 
1956-60, ADLER et al. 1994), Csehországban és Szlovákiában (DOSTÁL 1989, HOLUB 1995), valamint 
Romániában (NYÁRÁDY 1965) ismertek adventív előfordulásai, hazai flóraművekben azonban nincs említés 
róla, bár magyar kertészeti szakkönyvekben (pl. KOLLÁNYI 1990) is szerepel. Soproni kertekben többfelé 
ültetik (CSAPODY I. ex verb.). 
 

Potentilla supina L. 
Soproni-hegység: Ágfalva, a temető melletti parkolóban, 250 m s. m. (8365/1) (1997); Sopron, Óhermes-
akna előtt, erdészeti rakodón (8364/2) (1998). 
Utolsó írásos adata KÁRPÁTItól (1949) származik a hegységből (Bánfalva, Erdei malom), később a Várhelyen 
találták (CSAPODY I. – PRISZTER SZ. ex litt., 1968, mindkettő 8365/1). 
Északi-Bakony: Ugod, Gerencepuszta, a 83-as főút kavicsos szegélyén, 240 m s. m. (8772/1) (1998); Zirc, 
szarvaskúti erdészeti csemetekert,  420 m s. m. (8773/3) (1994). 
RÉDL (1942) nem említi a Bakonyból, tudomásunk szerint azóta sem jelezték innen. 
Mecsek: Abaliget belterületének északi részén, házfalak tövén (220 m s. m.) (9874/4) (1998). 
HORVÁT (1942) kizárólag múlt századi szerzők adatait idézi a hegységből, újabb adatot e mű pótlásaiban sem 
találtunk. 
 

Agrimonia procera Wallr. 
Hanság: Kimle, Vesszős-erdő D-i része egy láprétjének szegélyében, illetve az ún. „Krisztinabereki-kavicsút” 
mellett, erdőszélen, 115 m s. m. (8269/2) [1998, HKG, HBP]. 
A faj első adata az Alföld magyarországi területeiről. Burgenland kisalföldi részének Lajta menti ligeteiben 
(Zurndorf: Zurndorfer Auwald) BUCHNER (1980) találta, SKALICKÝ (1992) pedig a növényföldrajzi 
értelemben az Eupannonicumhoz vonható Morva-mezőről közli. 
 

Alchemilla subcrenata Buser 
Soproni-hegység: Sopron, az Asztalfő alatt, a Hidegvíz-forrástól 0,2 km-re Ny-ra, D-DNy-i irányban futó, 
kissé beárnyalt, füves nyiladékon 2-3 tő, kb. 30 tő A. glabra NEYG. mellett,  460 m s. m. (8364/2) [1998, 
HKG]. 
Magyarországról először a 90-es évek közepén kimutatott faj (FARKAS 1997), melynek eddig az Északi-
középhegységből (Zemplén, Bükk, Tornai-karszt) voltak hazai adatai. Az új lelőhelyhez legközelebb, már 
osztrák területen, a Rozália-hegység K-i lábánál vélték megtalálni (Sieggraben: Sieggrabener Kogel, 
Mausgraben – TRAXLER 1965), de utóbb ez tévesnek bizonyult (TRAXLER 1977). (Ezen előfordulást 
egyébként JANCHEN (1977) helytelenül a Soproni-hegységbe „helyezte”). TRAXLER (1986) szerint 
Burgenlandnak valójában csupán a D-i részén (a Borostyánkő- és Kőszegi-hegységtől kezdődően) fordul elő. 
 

Ribes nigrum L. 
Fertőmelléki-dombsor: Balf, Kőhalmi-erdő ÉK-i szegélye, kissé bolygatott, nyirkos termőhelyen, 
mogyorócserjésben egy gyenge tő, 200 m s. m. (8365/2) (KIRÁLY 1998). 
Az előfordulás, amely a fekete ribiszke első adata a dombsorról, nyilván kivadulásnak köszönhető. A faj a 
Nyugat-Dunántúlon a Soproni-hegységben (NAGY L. ex verb.), valamint a Kőszegi-hegységben (KIRÁLY 
1996) ismert, nagy valószínűséggel egyik helyen sem őshonos. 
Szentendrei-sziget: A sziget fő részét a Torda-szigettől elválasztó kis ág mellett (Tahitótfalu), fűzligetben 
egyetlen bokor, 105 m s. m. (8280/2) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY A. – KIRÁLY G., 1998). 
A közelből SOÓ (1966) említi („Gödi-szigetek”), ez azonban pontosan nem lokalizálható helymegadás. 
Egyetlen biztos, újabb adata a térségből: Felsőgöd és Sződliget között égerligetben egy kis állomány 
(ZSIGMOND V. ex litt., 1996). A Duna mentén számos potenciális élőhelye van, várható további populációk 
felfedezése. Őshonossága a térségben nem bírálható el egyértelműen, mert bár ligeterdei élőhelyei jórészt 
„természetközelinek” minősíthetők, a fajt számos helyen kultiválják és igen könnyen elvadul. A Ribes 
nemzetség legújabb monográfusa, WEBER (1995) a Kárpát-medencében sehol sem tartja őshonosnak. 
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Medicago × varia Martyn 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Kistómalom tavának gátján, változatos (lila, sárga, zöld, ill. keverékük) 
virágszínű egyedek, 160 m s. m. (8265/4) (1998); Fertőrákos, a volt határőr-laktanya mögött a községbe 
vezető földút oldalán, kertek szélén, 140 m s. m. (8265/4) (1998). 
Hibridogén taxon, amelybe a M. sativa L. és a M. falcata L. keresztezésével (vagy spontán 
kereszteződésével) létrejött alakok tartoznak. Határozó bélyegeként hazai munkák (pl. SOÓ – KÁRPÁTI 1968, 
SIMON 1992) a kevert (fehér – sárga – zöld – lila színek bármely variációjában előforduló) virágszínt adják 
meg. SOÓ (1966) megjegyzi, hogy állandósult keverékfaj, amely a „szülőfajok nélkül is” felbukkanhat. 
VOLLRATH (1973) kimutatta, hogy „valódi” M. sativa-t Közép-Európában nem termesztenek (gyenge 
fagytűrése és egyébként is kisebb hozama miatt), az összes termesztett alak a M. × variához tartozik. E 
gyűjtő-taxonon belül megkülönböztethetők „Sativa-típusú” (erőteljes, magasabb szárú, lila virágú), „Falcata-
típusú” (gyengébb felépítésű, fehérrel és sárgával kevert virágszínű), valamint e kettő között átmenetet 
jelentő „Media-típusú” növények. Összességében tehát a virágszín alapján M. sativa-nak határozott növények 
csupán a M. × varia valamely lilavirágú fajtájának egyedei. E megállapításokat több újabb flóramű (pl. 
ADLER et al. 1994) már átvette, a továbbiakban javasolható a „M. sativa” hazai flóraművekből való törlése, 
illetve a M. × varia leírásának korrekciója. 
 

Epilobium angustifolium L. [syn.: Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.] 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, a Lapos-hegy „csúcsától” 0,2 km-re K-re, cserjeirtott (jövőben tarvágásra 
szánt) cseresben, kisavanyodásra hajlamos szarmata homokos kavics alapkőzeten egy tő, 205 m s. m. 
(8265/4) (1998). 
A faj első észlelése a dombsoron, eddigi soproni adatai kivétel nélkül a Soproni-hegységre vonatkoznak, ahol 
nem ritka. 
 

Oenothera erythrosephala Borb. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Sand-dűlő, siskanádas, gyomos, felhagyott szántón, illetve illegális 
szemétlerakón és útszéleken Oe. biennis L. egyedek között, 175 m s. m. (8265/4, 8365/2) [1998, HKG]. 
Az Oenothera-nemzetség fajai különösen nehezen határozhatók, ami az egyes alakok közt valóban fennálló 
nagyfokú hasonlóságon, illetve változékonyságon túl az ellentmondásos határozókulcsoknak is köszönhető (a 
fenti faj határozását a hazai munkákon kívül ADLER et al. (1994) alapján végeztük). Az Oe. erythrosephala 
soproni előfordulása első a Nyugat-Dunántúlon (vö. CSAPODY 1975, SIMON 1992); JANCHEN (1977) szerint 
Észak-Burgenlandból sem ismert. 
 

Cotinus coggygria Scop. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Pinty-tetőtől D-re, a Szárhalmi-kőfejtő gyengén cserjés, nyílt peremén, 
lajtamészkő alapkőzeten egy kis bokor, 255 m s. m. (8365/2) (1998). 
Sopron szűkebb környékén (pl. a Dudlesz-erdőtől délre, a 84-es főút mellett, az országhatártól kb. 2 km-re, 
8265/3, valamint a fertőrákosi „nagy” kőfejtőnél, 8265/4), illetve a város belterületén több helyen találhatóak 
telepített példányai (sőt korábban a Szárhalom erdőtömbjén belül, az ún. „Tómalmi-nyiladék” mellett is 
ismerték egy ültetett bokrát, 8265/4 – SZMORAD F. ex verb.). A fenti – meglehetősen eldugott – helyen 
viszont közel „természetes” körülmények között él. Őshonosságát azonban így sem tartjuk valószínűnek, de 
szándékos ültetése helyett inkább véletlenszerű, spontán betelepülőnek véljük. 
 

Acer tataricum L. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, a községtől kb. 1,2 km-re D-re, Felső-Savanyúkút erdőtömbjének É-i 
részén, erősen elcserjésedett, félszáraz-üde cseres-molyhos tölgyes cserjékkel szinte teljesen benőtt tisztásán 
egy alacsony példány, 155 m s. m. (8265/4) (1998). 
A faj nyugat-dunántúli előfordulásáról meglehetősen bizonytalan adatok ismertek. SOÓ (1966) és SIMON 
(1992) szerint „Sopron környékén” fordul elő, BARTHA – MÁTYÁS (1995) térképén Sopron és Kőszeg 
térségében 4(!) kvadrátban is szerepel. Valójában azonban egyetlen korábbi florisztikai irodalom sem említi 
őshonos előfordulását a területen. CSAPODY (1975) szerint „a Fertőmelléki lösztölgyesek állományalkotója-
ként ZÓLYOMI B. közölte”, ugyancsak ő egy Nagycenktől É-ra (8366/3) található, bizonnyal telepített 
állományról is tudósít. Utóbbi helyen (a Széchenyi-mauzóleumtól K-re) 1999-es bejárásunk során félszáraz 
cseresekben több erdőrészletben, köztük friss felújításban is, jelentős példányszámban láttuk. ZÓLYOMI 
(1957) munkájában a „Szárhalmi-erdőből” és Vitnyéd – Csapod térségéből valóban jelzi az „Acereto-tatarici 
– Quercetum pubescenti-roboris primuletosum (occidento-pannonicum)” szubasszociációt, viszont az általa 
megadott szintetikus tabellában a névadó A. tataricum nincs említve. BARTHA – MÁTYÁS (l. c.) adatai pontos 
hivatkozás hiányában erősen kérdésesnek minősíthetők, esetleg a Kőszegen és Sopronban utcákon többfelé 
ültetett A. ginnala Maxim.-ra vonatkozhatnak. Feltehetően CSAPODY (l. c.) véleménye jelenik meg később 
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SOÓnál (1980), aki a faj soproni adatát törlendőnek tartja és emellett beszámol a nagycenki telepített 
állományról.  
Szigetköz: Halászi, az „Ásvány-háttól” K-re fekvő erdőtömbnek (Agg-erdő) a máriakálnoki szociális 
otthontól 0,4 km-re Ny-ra eső részén, keményfás liget maradványában, jelentős egyedszámban, 120 m s. m. 
(8169/2) (1998).  
A Szigetközből PECK (1878) közlése („Magyar-Óvár környékén”) óta csupán KEVEY – ALEXAY (1992) által 
jelzett faj (Darnózseli: Zseli-erdő) második, ma is meglévő előfordulása. A közelben, már Burgenlandban, a 
Lajta menti ligetekben (Zurndorf) fordul elő (HÜBL in JANCHEN 1977, LAZOWSKI 1989). 
 

Chaerophyllum aromaticum L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Balf felé vezető főút árkában, a Pihenőkereszttől kb. 1,5 km-re Balf 
irányába, 195 m s. m. (8365/2) (KIRÁLY 1998); Sopron, a Tómalmi-patak völgyében, a Nemes-kúttól 0,5 km-
re É-ra, erdőszélen, 170 m s. m. (8365/2) (1998); Sopron, a Pinty-tetőtől 0,7 km-re DK-re, kissé bolygatott 
üde gyertyánosban, 250 m s. m. (8365/2) (1998); – mindhárom helyen egy-egy virágzó tő. 
A faj első közlését a dombsorról KIRÁLY (1998) írása tartalmazta, amelyet a teljesség kedvéért itt 
megismételtünk. Az új felfedezések jellege is azt a feltevést erősíti meg, hogy a növényeket a közeli Soproni-
hegységből (ahol egyes helyeken, pl. a Rák-patak völgyében nagy számban él) véletlenül hurcolták be, talán 
erdészeti gépekkel. 
 

Lonicera caprifolium L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Csalánkerttől 0,5 km-re DK-re, erősen bolygatott (szedresedő-akácosodó) 
félszáraz kocsánytalan tölgyesben több tíz m2-es telep,  180 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]; Sopron, a Pinty-
tetőtől K-re (a Hideg Infrid-dűlőtől É-ra), hasonló élőhelyen hatalmas telepet alkot, 240 m s. m. (8365/2) 
(1997). 
Sopron környékén a Soproni-hegység pereméről és a Dudlesz-erdőből közölték (SZONTAGH 1864, GOMBOCZ 
1906, KÁRPÁTI 1932, 1938, 1956; TÍMÁR 1996), a szűkebb értelemben vett dombsorról eddig nem volt ismert 
(bár WALLNER (1903) ma már azonosíthatatlan helynevei esetleg ide is vonatkozhatnak). Állományait 
érdemes a későbbiekben is vizsgálni, mert talán kertből kivadult, hibridogén taxonról, s nem „tiszta” L. 
caprifolium-ról van szó (ennek lehetőségére már FRANK et al. (1998) is utaltak). 
 

Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. rosea (Baumg.) Soó 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Nagy-Sztyeprét, száraz gyepben, 210 m s. m. (8365/2) [1998, HKG]; 
Fertőrákos,  Végföld, régóta felhagyott, siskanádas szőlőben, 210 m s. m. (8365/2) (1998). 
Ausztria, Burgenland, Eisenberg, a Vas-hegy csúcsától DNy-ra 0,3 km-re, siskanádas, felhagyott szőlőben, 
395 m s. m. (8864/1) [1998, HKG]. 
A K. arvensis-alakkör kisebb (∅ 2 cm), sötétebb rózsaszínes virágú alfaja (SZABÓ 1911 és SOÓ 1966 leírásai 
szerint), amelynek eddig SOÓ (l. c.) és SIMON (1992) alapján a Dunántúlnak csak D-i és DNy-i részéről 
közölték pontszerű előfordulásait. Ausztriából a növény eddig ismeretlen volt (vö. JANCHEN 1956-60, ADLER 
et al. 1994). Friedrich EHRENDORFER (ex litt.) Alsó-Ausztriában találkozott „rosea-típusú” növényekkel, 
ezeket azonban célzott vizsgálatok hiányában egyelőre a subsp. pannonica (Heuff.) O. Schwartz alfajhoz 
sorolandónak tartotta. E taxon leírásától az általunk gyűjtött növények viszont több bélyegben eltérnek, 
lényegében megegyeznek SZABÓ (l. c.) növényével. Észak-Zalában KÁROLYI–PÓCS (1964) a jóval 
elterjedtebb törzsalfajtól eltérően csupán „reliktum jellegű termőhelyeken, mészkedvelő erdeifenyvesben” 
találták. Az utóbbi szerzők „morfológiailag és ökológiailag jól izolált” taxonnak tartják, sőt faji rangon 
említik. Az állítás első részével teljes mértékben egyetértünk, az általunk látott példányok a törzsalfajtól és a 
subsp. pannonica (Heuff.) Schwarz-tól jól elkülöníthetők voltak. Itt jegyeznénk meg, hogy zavaró SOÓ (l. c.) 
közlése, mely szerint a var. dumetorum (Heuff.) Simk. a subsp. rosea szinonimjának tekinthető. A var. 
dumetorum magába foglal tagolt levelű alakokat is (vö. SZABÓ l. c.), amelyeket helyesebb volna a 
törzsalfajhoz vagy a subsp. pannonica-hoz sorolni (a speciális helyzet, melyben a korábban forma rangon 
kezelt „rosea” alfajjá vált, mindenképpen ezt indokolja). Állításunkat a MTM Növénytára SZABÓ által 
részben revideált anyaga is megerősíti. 
Úgy tűnik, hogy a taxon másodlagos élőhelyeken is megjelenik, amelyek közelében tapasztalataink szerint 
azonban mindig akadtak jó állapotú száraz gyepek vagy ligetes erdők. 

 

Tribulus terrestris L. 
E nyilvánvalóan terjeszkedésben lévő fajnak az alábbi helyeken találtuk előfordulásait (minden esetben 
vasúti sínek mentén), melyek kiegészítést jelentenek a hazai flóraművekhez: 
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Külső-Somogy: Dombóvár (főpályaudvar, 9674/2), Döbrököz (vasútállomás, 9575/4); Dráva-sík: Szentlőrinc 
(vasútállomás, 9973/4). Meglehetősen feltűnő, „szem előtt lévő” és így könnyen térképezhető faj, amely 
hazai terjeszkedésének idő- és térbeli lefolyását már kis ráfordítással és odafigyeléssel is vázolni lehetne. 
 

Fraxinus ornus L. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Szárhalmi-erdő. A 30-as években több akkori gyepfoltra betelepítették 
(Kecske-hegy, Lapos-hegy, Kovács-domb, Szt. Antal-dűlő), az ezek helyén kialakult faállományokban ma 
jelentős számban él, sőt a szomszédos erdőkbe is bekerült szálanként (D-i irányban a Felső-Kuruc-hegy és a 
Felső-Savanyúkút É-i pereméig), 160-210 m s. m. (8265/4) (1996-1998). Különösen tarvágásokon, illetve 
gyenge záródású, sínylődő fenyvesekben válik újonnan tömegessé, természetvédelmi problémákat is felvetve 
(pl. sziklagyepek leárnyalása). Megtalálható továbbá a Balfi-erdő D-i részén, a balfi vasúti megállótól 0,4 
km-re ÉK-re, akác elegyes, bolygatott cseresben sok fiatalabb egyed, 175 m s. m. (8365/4) (1997). 
Soproni-hegység: KÁRPÁTI (1956) a Tacsi-árokban (Sopron) találta kisebb, telepített foltban (8365/1), újabb 
előfordulása nem ismert. 
Kőszegi-hegység: Kőszeg, a Tábor-hegy É-i lábánál, a Gyöngyös közelében, 310 m s. m., határsávba 
telepített példányairól KIRÁLY (1996) tudósított (8564/4). 
A faj a Dunántúl ÉNy-i részén őshonosan nem fordul elő, viszont több helyen már a század első felében 
telepítették, egyes helyeken (pl. Sopron, Fertőmelléki-dombsor) teljesen meghonosodott. A szomszédos 
Észak-Burgenlandból származó nagyszámú előfordulását JANCHEN (1977) ismertette (főként Lajta-hegység, 
továbbá Marzer Kogel, a Fertő mentén többfelé ültetve), aki egyes előfordulásokat őshonosnak tekintett. A 
fentiekben a hazai flóraművek kiegészítésére összefoglaltuk a területre vonatkozó adatainkat. 
Pannonhalmi-dombság: Pannonhalma, a főapátság épületétől É-ra fekvő, erősen bolygatott erdőrészben, 250 
m s. m. (8472/2). 
POLGÁR (1941) a dombság két pontjáról is jelezte, ezek közül a BALLAY által gyűjtött példányok 
(„Pannonhalma”) feltehetően ugyaninnét származnak. Fenti adatát azért közöltük, mert a területen újabban 
kutató GALAMBOS István az „Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon I.” c. konferencián 
(1997. november, Debrecen) tartott előadásában a fajt a dombságról hiányzóként ismertette. 
 

Nepeta nuda L. [syn.: N. pannonica L.] 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Sand-dűlő és Csalánkert között félúton, mélyút oldalának gyepében 
mintegy 20 m hosszon állományt alkot, 170 m s. m. (8265/4) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG]. 
Sopron környékéről utoljára GOMBOCZ (1906) említette a fajt („Rákos” = Fertőrákos), így a dombsoron közel 
száz év után került ismét elő. 
 

Leonurus marrubiastrum L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Pinty-tetőtől Ny-ra húzódó, É-D-i irányú nagy nyiladékon, 250 m s. m. 
(8365/2) (1998). 
A térségből egyedül PILL (1916) jelzi, Fertőrákos és Balf mellől, feltehetően a Fertő menti részekről. A 
szomszédos Észak-Burgenlandban JANCHEN (1977) adatai (Eisenstadt és Zagersdorf ) is több évtizedesek. 
 

Euphrasia tatarica Fisch. ex Spreng. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Kistómalom tavától 0,2 km-re DK-re fekvő kis száraz gyepmaradványon 
(meszes konglomerátba bevágódott egykori kocsiutak „kereszteződése”), 170 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]. 
E lelőhelytől néhány km-re É-ra (Sopronkőhidai-láprét) CSAPODY (1975) közölte előfordulási adatát. Ez 
azonban országos flóraműveinkbe nem került be, SIMON (1992) a Nyugat-Dunántúlon csak az Őrségből jelzi. 
 

Bunias orientalis L. 
Balaton-felvidék: Tihany, Belső-tó D-i partján, gyomtársulásban, 140 m s. m. (9073/3) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY 
G., 1994). 
SOÓ (1968) és SIMON (1992) munkájában nem szerepel előfordulás a tájegységről, ami feltételezhetően elírás, 
mert már BORBÁS (1900) flóraműve említette Balatonfüredről. Fenti adatát – mivel újabbról nincs 
tudomásunk – így is közlésre érdemesnek tartjuk. 
 

Draba nemorosa L. 
Sopron: a város belterületén (Deák tér), virágágyásban több példány, 245 m s. m. (8365/2) (1997). 
Sopron tágabb környékén a faj első megfigyelése. Legközelebbi adatai a Hanság magyar (kapuvári Zsidó-rét; 
CSAPODY I. ex litt.) és osztrák részéről (TRAXLER 1964) származnak. 
 

Bryonia alba L. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, a község DNy-i peremén, a Kovács-domb erdőtömbje szélén, csalános-
bodzás akácosban, 160 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]; Fertőrákos, Felső-Savanyúkút erdőtömbjének K-i 
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peremén, bokrokkal és kis fákkal benőtt egykori tisztás szélén, üde, cserjés helyen, 135 m s m. (8265/4) 
(1998); Sopron, a Káposzta-hegytől D-re 0,4 km-re, erdőszéli fekete bodzás sövényre felfutva, 240 m s. m. 
(8365/2) (1998). 
Soproni-hegység: Ágfalva, temető mellett, bokrokra felkúszva, 260 m s. m. (8365/1) [1997, HKG]. 
DECCARD in GOMBOCZ (1906 – Balf) és SZONTAGH (1864 – Sopron, „Tiefe Weg”) több, mint száz éves 
Sopron környéki közlései után nincs tudomásunk újabb publikált adatáról. A térségben az országosan szinten 
jóval ritkább B. dioica JACQ. viszont nem számít ritkaságnak. 
 

Artemisia pontica L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Nemeskúti út löszös bevágásán, a kúttól D-re 0,2 km-re, 180 m s. m. 
(8365/2) [1998, HKG]; Sopron, a Káposzta-hegytől Ny-ra 0,8 km, erdőszéli, taposott csenkeszes gyepben, 
230 m s. m. (8365/2) (1998); Fertőrákos, a községtől D-re 1,5 km-re, a Felső-Savanyúkút erdőtömjének K-i 
szélén, kissé degradált gyepben, 140 m s. m. (8265/4) (1998). 
A dombsorról „általánosságban” PILL (1916) közli, újabb adata csupán egy van: Pihenőkereszt (KÁRPÁTI 
1949, CSAPODY 1975). 
 

Picris echioides L. [syn.: Helminthia echioides Gärtn.] 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Káposzta-hegytől D-re 0,5 km-re, útmenti törmelékes helyen, 230 m s. m. 
(8365/2) (1998). 
A faj második előfordulása a dombsoron (s egyben a Dunántúl ÉNyi- részén), amely a KIRÁLY – KIRÁLY 
(1998a) által közölt lelőhelytől (Kőhalmi-erdő széle – 8365/2) 0,6 km-re É-ra fekszik. 
 

Sonchus palustris L. 
Fertőmelléki-dombsor (Kőhidai-medence): Sopronkőhida, a Rákosi-patak hídja mellett, magaskórósban több 
tucatnyi példány, 135 m s. m. (8265/4) (1998). 
A faj harmadik előfordulása Sopron környékén (vö. KIRÁLY – KIRÁLY 1998a). Itt kívánjuk jelezni, hogy az 
ugyanitt publikált szárhalmi adat (Kecske-hegy) tévedésen alapul, törlendő. 
Hanság: Kimle, Vesszős-erdő DK-i sarka, fiatal, csalános égertelepítés szélén, 155 m s. m. (8269/2) (1998). 
Tudomásunk szerint a Hanságból – ahol valószínűleg elterjedtebb – a fajt eddig nem említették. 
 

Agrostemma githago L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Nagytómalom-telep D-i része, kerítés tövében néhány példány, 175 m s. m. 
(8265/4) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG]. 
Az utóbbi évekre országosan nagyon megritkult faj, visszaszorulásának folyamatát a térségben megfelelő 
adatok híján nem lehet pontosan vázolni. CSAPODY I. (ex verb.) szerint Sopron környékén az 50-es években 
még gyakori volt. 
 

Silene viscosa L. [syn.: Melandrium viscosum (L.) Čelak] 
Velencei-hegység: Pákozd, Mészeg-hegy, a csúcstól 0,5 km-re D-re, erősen cserjésedő száraz gyepfolton, 
130 m s. m. (8777/3) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.) [1998, HKG]. 
A faj előfordulását a közelből már BOROS (1954) jelezte, de hazai flóraműveink (pl. SOÓ 1970, SIMON 1992) 
ezt nem vették figyelembe, bennük adat a Velencei-hegységből nem szerepel. 
 

Silene dichotoma Ehrh. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, a községtől 0,8 km-re D-re (Felső-Savanyúkút erdőtömbjétől É-ra), 
elgyomosodott cser sarjerdő útja mentén, 160 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]. 
Első adata nem csupán a dombsoron, hanem Sopron tágabb környékén is, legközelebbi hazai előfordulásai 
ismereteink szerint Győr mellől (POLGÁR 1941), illetve a Mosoni-síkról (PINKE 1998) származnak. 
 

Cerastium sylvaticum W. et K. 
Répce-sík: Csáfordjánosfa, a községtől kb. 1 km-re DK-K-re fekvő „Tőzikés-erdőben”, keményfás ligeterdő 
több pontján, 145 m s. m. (8567/4) [1998, HKG]. 
A növényföldrajzi értelemben vett „Arrabonicum” peremén figyelemre méltó a faj – jelenlegi tudomásunk 
szerint – szigetszerű előfordulása. A Kisalföld magyar részéről nincs adata, délebbre Vas megyének 
mindössze D-i feléből ismert (BORBÁS 1887). JANCHEN (1977) szerint Burgenlandnak is csak a D-i felében él. 
 

Chenopodium ficifolium Sm. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, János-telep útleágazásánál, útszéli gyomos helyen, illetve buszmegálló fala 
tövén, 175 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]. 
CSAPODY (1975) és SIMON (1992) alapján a faj első nyugat-dunántúli adata. JANCHEN (1977) Észak-
Burgenlandban – konkrét adatok megadása nélkül – „szórványosnak” véli. 
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Betula pubescens Ehrh. 
Soproni-hegység: Sopron, az Asztalfőtől K-re (II. halom), záródott fenyő- és lombelegyes bükkösökben 
számos fatermetű egyed, a halom alján, az erdőszélen fiatalabb példányok is, 420-480 m s. m. (8364/2) 
[BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG]; továbbá az Asztalfő alatt, a Hidegvíz-forrástól 0,2 km-re Ny-ra, D-
DNy-i irányban futó nyiladékon fiatal példányok, 460 m s. m. (8364/2) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G., 1998). 
Az Asztalfő térségéből KÁRPÁTI (1933, 1949), újabban pedig TÍMÁR (1997) írt előfordulásáról. A MTM 
herbáriumában több, a hegységből származó példány található, az utolsó 1951-ből származik. Fenti 
adatainkat a lelőhelyek pontosítása érdekében közöltük. 
Bakonyalja: Lesenceistvánd, Uzsabánya vasútállomástól a kőbánya felé (K-nek) bevezető út felett, a 
Kecskevár csúcsától 1,2 km-re É-ra, egészen savanyú kavics és konglomerát alapkőzeten, csarabos, nyílt 
„fenyéren”, több idősebb, a tipikus bélyegeket viselő fa, 180 m s. m. (9070/3) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, 
HKG]. 
A Bakonyaljáról, így Uzsa környékről is számos példányát gyűjtötték (HBP), de a „legfrissebbek” is a 60-as 
évek közepéről származnak. BARTHA – MÁTYÁS (1995) munkája a 9070-es kvadrátból nem közöl adatot. 
 

Tamus communis L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, Kistómalom, a tó K-i oldalán, ligeterdő-szerű élőhely szegélyében bokrokra 
felfutva 2 tő, egyik biztosan termős, 155 m s. m. (8265/4) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG]. 
A faj elterjedési területének ismeretében kimondottan „feltűnő” előfordulás, őshonossága nagy 
valószínűséggel kizárható. Bár semmi konkrét jel nem utal rá, könnyen lehet, hogy (szándékosan?) 
betelepített példányokról van szó. Magyarországon legközelebb a Dunántúli-középhegység peremén 
(Bakonyalja), illetve a DNy-Dunántúlon fordul elő (utóbbi területen legészakabbi adata: Körmend - BORBÁS 
(1887), régóta megerősítetlen). Ausztria K-i felében Burgenlandból teljesen hiányzik, csupán Stájerország 
DK-i csücskében ismert néhány állománya (ZIMMERMANN et al. 1989). 
Magyarországon legközelebb a Dunántúli-középhegység peremén (Bakonyalja), illetve a DNy-Dunántúlon 
fordul elő (utóbbi területen legészakabbi adata: Körmend – BORBÁS (1887), régóta megerősítetlen). Ausztria 
K-i felében Burgenlandból teljesen hiányzik, csupán Stájerország DK-i csücskében ismert néhány állománya 
(ZIMMERMANN et al. 1989). 
 

Cephalanthera ×  schultzei Cam. 
Belső-Somogy: Mesztegnyő, Felsőkak, a kisvasút végállomásától közvetlen D-re fekvő idős, elegyetlen, 
árnyaló szint nélküli üde kocsányos tölgyesben egymás mellett néhány tő, 140 m s. m. (9571/1). A 
faállományt egykor tuskózással és teljes talajelőkészítéssel (= szántás) újították fel; érdekessége, hogy 
különböző Dryopteris-fajok hatalmas tömegben fordulnak elő benne (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G., 1998). 
A taxon a C. damasonium (MILL.) DRUCE és C. longifolia (L.) FRITSCH hibridje, amelynek hazánkból csupán 
két adata ismert (vö. SOÓ 1973, MOLNÁR et al. 1995). A megtalált egyedek a fajbélyegek tekintetében (pl. a 
murvalevelek hossza, a lomblevelek alakja) a szülőfajokhoz képest köztes jellemzőket mutattak, a növények 
habitusukban is átmeneti jellegűek. Virágaik nem tűntek fertilisnek, a fejlettebb virágok érintésre lehullottak. 
Kételyt ébreszthet viszont az a tény, hogy a környéken magunk egyik feltételezett szülőfajt sem láttuk, sőt a 
C. damasonium-nak SIMON (1992) szerint egész Belső-Somogyból nincs ismert adata (bár HÉJJAS – BORHIDI 
(1960) a tájegység pereméről (Csurgó) említik előfordulását). Feltételezésünk szerint a korábban több 
drasztikus erdészeti beavatkozással érintett állományban az itt talált pajzsikákhoz hasonlóan e növények is 
pionír jellegű betelepülők lehetnek. 
 

Liparis loeselii (L.) Rich. 
Fertőmelléki-dombsor (Kőhidai-medence): Sopron, Kistómalom; a tó D-i oldalán fekvő lápréten és a 
szomszédos fűzláp jellegű élőhelyen összesen 19 virágzó tő, 155 m s. m. (8265/4) [BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 
1998, photo in HKG]. 
Korábbi véleményünket, mely szerint a fajnak – pillanatnyilag – stabil állománya él a területen, s az élőhely 
állapota is megfelelő (KIRÁLY – KIRÁLY 1998a), e megfigyelés is megerősíti. A valós tőszám biztosan 
magasabb a jelzettnél, de a növényeket nem kerestük szisztematikusan, a megtaláltak véletlenül kerültek elő. 
 

Carex buxbaumii Wahlenb. 
Hanság: Kimle, a Vesszős-erdő D-i részébe ékelődő láprét Sesleria uliginosa-s foltján, legalább 100 tő, 155 
m s. m. (8269/2) [1998, HKG]. 
A faj – melyet Magyarországon eddig LÁJER (1996) és PENKSZA - SALAMON (1997) találták – első adata a 
hazai Alföldről (a határozást herbáriumi példány alapján LÁJER Konrád is megerősítette). Burgenlandban 
egyetlen előfordulása ismert (Lajta-hegység Ny-i lába: Loretto – MELZER 1980), Szlovákiában a Morva-
mezőről és a Kisalföld északi feléről jelzik (DOSTÁL 1989). 
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Carex pilulifera L. 
Soproni-hegység: Sopron, a Muck DNy-i előterében (a csúcstól 0,5 km-re), nagy kiterjedésű tarvágáson több, 
erőteljes tő, 480 m s. m. (8365/3) [BÖLÖNI J. – HORVÁTH Z. – KIRÁLY G.; 1998, HKG, HBP]; Sopron, Magas-
bérctől kissé ÉNy-ra az országhatár pásztáján, mészkerülő kísérőnövények mellett 10-15 tő, 550 m s. m. 
(8364/2) (SZMORAD F. ex verb., 1998). 
A faj első adatai a Soproni-hegység magyar oldaláról. Az osztrák térfélről, egészen a határ közeléből 
(Sieggraben: Oberer Dachsgraben) TRAXLER (1963) jelezte. Hazai területen ma legközelebb a Kőszegi-
hegységben él, majd délebbre, főként az Őrségben, kimondottan elterjedtnek nevezhető. Régi hansági adatát 
(„Csorna: Királytó-major” – ZÓLYOMI 1932) SOÓ (1980) már csak kérdőjelesen említi, SIMON (1992) művébe 
már be sem került. 
 

Carex fritschii Waisb. 
Bakonyalja: Lesenceistvánd, Uzsabánya vasútállomástól a kőbánya felé (K-nek) bevezető út felett, a 
Kecskevár csúcsától 1,2 km-re É-ra, egészen savanyú kavics és konglomerát alapkőzeten, csarabos, nyílt 
„fenyéren”, illetve az ezzel szomszédos ligetes mészkerülő tölgyesben néhány tő, 180 m s. m. (9070/3) 
[BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG, HBP]. 
A Bakonyaljáról JÁVORKA (1940), majd újabban LÁJER (1998) közölt adatokat a fajról; a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytárában számos, a térségből származó példány található. Különösen 
sok adat van Uzsa mellől, de a legújabbak is csak az 50-es évekből, ezért a fenti előfordulást közlésre 
érdemesnek tarjuk. 
 

Carex liparicarpos Gaud. 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Nagy-Sztyeprét, elaprózódott lajtamészkő-törmeléken kialakult nyílt 
sziklagyepben, 210 m s. m. (8365/2) [1998, HKG]. 
A dombsor négy pontjáról (köztük ugyanerről a helyről), nyílt sziklagyepekből már CSAPODY (1975) 
munkája is közölte, országos flóraműveink (így SOÓ 1973, SIMON 1992) mégsem tesznek említést erről az 
előfordulásról, amely egyébként a Nyugat-Dunántúlon az egyetlen. 
 

Carex umbrosa Host 
Soproni-hegység: Sopron, a Muck DNy-i előterében (a csúcstól 0,5 km-re), nagykiterjedésű tarvágáson 
számos, terméses példány, 480 m s. m. (8365/3) [BÖLÖNI J. – HORVÁTH Z. – KIRÁLY G.; 1998, HKG, HBP]. 
Első alkalommal 1903-ban GOMBOCZ E. gyűjtötte a hegységben („in silvis prope Sopron”, HBP), de a faj 
kimaradt Sopron megyei flóraművéből (GOMBOCZ 1906). ĺgy amikor hosszú szünetet követően ANTAL József 
megtalálta a területen (1995 – a Muck É-i oldalán, kavicsos út padkáján, 8365/1 – a fenti helytől nem 
egészen 1 km-re), az adatot TÍMÁR – SZMORAD (1996) a hegységre újként közölték. Ugyancsak ők kétségbe 
vonták az előfordulás „spontaneitását”, az új, erős szubpopuláció felfedezésével azonban a faj hegységbeli 
őshonossága nyilvánvaló bizonyítást nyert. 
 

Carex secalina Wahlbg. 
Fertőmelléki-dombsor (Kőhidai-medence): Sopronkőhida, a Rákosi-patak hídja mellett, korábbi 
törmeléklerakó-hely tócsáin, Juncus compressus, J. articulatus, Eleocharis uniglumis mellett, 140 m s. m. 
(8265/4) [1998, HKG]. 
Alkalmi megtelepedőnek tűnik, nyilván a Fertő mellékéről került ide, ahol gyakori (GOMBOCZ 1906, 
CSAPODY 1975), a területen viszont eddig ez az egyetlen adata. 
 

Bromus carinatus Hooker et Arnott emend. Hitchcock et al. 1969 
Sopron belterülete, Győri út, járdaszéli, néhány fajból álló gyomtársulásban (Polygonum aviculare s. l., 
Chenopodium spp., Hordeum murinum, Lolium perenne), homokos talajfelszínen néhány példány, 200 m s. 
m. (8365/2) [1997; HKG; HBP]. 
Az amerikai fajokat magába foglaló Ceratochloa (Beauv.) Griseb. alnemzetségbe sorolt faj első 
magyarországi észlelése. Ezen alnemzetségnek hazánkban eddig egyetlen képviselője, a Bromus catharticus 
Vahl (syn.: B. willdenowii Kunth) fordult elő a század első felében, amelynek Győrött kerültek elő példányai 
(POLGÁR 1912, 1914, 1918). A subgenus oktoploid taxonjai bonyolult, számos köztes alakot tartalmazó 
komplexet alkotnak, amelyeket egyesek (pl. STEBBINS 1981, EKMAN 1989) egyetlen fajba foglalnak össze 
(ennek érvényes neve ekkor B. sitchensis Trin. s. l.), míg mások (így az európai szerzők többsége, pl. CLIVE 
1992, RYVES et al. 1996) a korábbi, több fajt megtartó értelemben tárgyalnak. A fajcsoport tagjainak rövid 
leírása: Egyévesek vagy rövid életű évelők, füzérkéik nagyok (20-45 mm), oldalról erősen összenyomottak, 
ezért a meglehetősen merev pelyvák és a külső toklász élelt, keresztmetszetében „V” alakúak. A 7-9 erű 
külső toklász szálkát visel, amely a középér folytatásából, annak végén lép ki, 3-15 mm hosszú, belső toklász 
csak kissé rövidebb, hossza legalább 3/4-e a külsőének (3. ábra). 
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3. ábra. Bromus carinatus HOOKER et ARNOTT (LANDWEHR 1977 nyomán).  

 
Jelmagyarázat a 3. ábrához (Zeichenerklärung zu Abb. 3.): 
a – szár felső része a virágzattal (oberer Teil des Stengels mit Infloreszenz); b – szár középső, leveles része  
(mittlerer, beblätterter Teil des Stengels); c1 – levélnyelvecske (Blatthäutchen); c2 – levélcsúcs (Blattspitze); 
c3 – levélszél (Blattrand); d1 – levélhüvely keresztmetszete (Blattscheibe in Querschnitt); d2 – levéllemez 
keresztmetszete (Blattspreite in Querschnitt); e1 – külső toklász (Deckspelze); e2 – belső toklász (Vorspelze); 
f1, f2 – felső és alsó pelyva (obere und untere Hüllspelze) 
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A komplex egyes fajai meglehetősen nehezen határozhatóak meg, az általunk ismert kulcsok gyakran 
ellentmondóak egymásnak. A határozás során – melynek helyességét dr. FELFÖLDY Lajos is megerősítette – 
kezdetben HITCHCOCK (1950) kulcsát próbáltuk követni, ahol jóval több faj szerepel, viszont a leírások 
nagyrészt relatív, méretadatok nélküli ismertetőjelekre szorítkoznak. A fellépő a nehézségek miatt a 
későbbiekben HITCHCOCK et al. (1969) felfogását követtük, amely a fajcsoportot két fajra (B. carinatus és B. 
sitchensis), ezeken belül pedig variációkra tagolja. A B. carinatus-t a némileg tömöttebb fel- vagy elálló, 
rövidebb ágakból álló buga; a vastagabb, erősebb lemezű, max. 10(12) mm széles levelek jellemzik, 
amelyeken a fülecske gyakran megvan (a B. sitchensis-nél hiányzik), a nyelvecske 4 mm-nél ritkán hosszabb. 
A faj a növény szőrözöttsége, a virágzat részeinek egyes jellemzői (pl. külső toklász és szálkája hossza, 
virágszám/füzérke) tekintetében nagyon változékony. A soproni példányok az 5-8 mm széles (érdes, de nem 
pelyhes) levél, a rövid (2-3 mm-es) levélnyelvecske, valamint a füzérkében viszonylag távol álló egyes 
virágok (így láthatóvá válik a füzérke tengelye) alapján a var. carinatus-hoz sorolhatók. Egy tekintetben (a 
belső toklász hossza a külsőnek csupán 70%-a) némileg átmeneti jelleget mutat a B. catharticus-hoz (vö. 
CLIVE 1992), de a többi bélyeg alapján egyértelműen elválasztható attól. 
A B. carinatus eredeti hazája Észak- és Közép-Amerika nyugati része, DNy-Kanadától Mexikóig, egyesek 
szerint délebbre is (HITCHCOCK et al. l. c., SODERSTROM – BEAMAN 1968). SMITH (1980) alapján Európában 
csupán Hollandiában és a Brit-szigeteken él, valójában előfordul a kontinens ÉNy-i és középső részének 
számos országában (Norvégia, Svédország, Dánia, Belgium, Németország, Lengyelország, Ausztria, Észak-
Olaszország – vö. WENDELBO 1956, EKMAN 1989, HANSEN 1981, LAMBINON et al. 1992, PALLAS 1994, 
MIREK 1984, ADLER 1994, ARGENTI 1993), néhol már meghonosodottnak tekinthető. Az utóbbi évtizedben 
erőteljesen terjeszkedésnek indult (ennek nyomán már számos ország flóraműve tartalmazza, s részletesen ír 
róla CONERT 1996), a jövőben várhatóan Magyarországon is felbukkan újabb helyeken. 
 

Glyceria declinata Bréb. 
Őrség: Szalafő, az Őserdőtől K-re („Kiskúria”), erdei út kiszáradt tócsáján, 300 m s. m. (9163/2) [1998, 
HKG]. 
Mátra: Parád, Sombokor, a Pisztrángos-tótól 0,5 km-re Ny-ra, erdei út kavicsos-agyagos, szivárgóvizes 
felszínén, Agrostis sp., Deschampsia caespitosa társaságában számos egyed, 700 m s. m. (8186/1) [1998, 
HKG]. 
Adataink kiegészítést jelentenek a faj hazai előfordulásait tárgyaló munkához (KIRÁLY – KIRÁLY 1998b). 
Az „Aktuális flóra- és vegetációkutatások Magyarországon II.” c. konferencia (1998. október, Felsőtárkány) 
kiállítási anyaga szerint (még publikálatlan adat!) előkerült a Zempléni-hegységből is (leg. PELLES G.). A 
Tornai-karszton a közelmúltban LŐKÖS L. – SOMLYAY L. Aggteleknél (Nagy-völgy) gyűjtötték (7589/1) 
(1998, HBP) 
 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 
Sopron környékén, feltehetően az utak sózása miatt, számos út padkáján megtelepedett (adventív 
előfordulásáról a térségben korábban KÁRPÁTI (1954), majd nyomán PRISZTER (1960b) tudósított). 
Megtalálható a város belterületén többfelé, a 84-es főút mellett Soprontól Kópházáig végig nagy számban, a 
várostól Fertőrákos, illetve Balf felé vezető utak mentén több helyen. Egyes külföldi tapasztalatokkal (pl. 
KRACH – KOEPFF 1979) ellentétben, ahol csak főutak mentén terjedt, a területen kisebb jelentőségű, elvétve 
sózott mellékutakon is felbukkant (így Brennbergbánya és Hermes között a Soproni-hegységben, valamint az 
ún. Nemeskúti út mellett a Fertőmelléki-dombsoron) (8265/3, 8265/4, 8364/2, 8365/1, 8365/2, 8365/4) 
[1997, HKG]. A korábban említett Tribulus-hoz hasonlóan az adventív flóra könnyen térképezhető fajai közé 
tartozik. 
 

Agropyron pectinatum (M. B.) R. et Sch. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Szt. Mihály-temető előtt, régi, mészhabarcsos kőfalon, 225 m s. m. 
(8365/2) [1998, HKG]. 
Több magyar flóramű (pl. SOÓ 1973, SIMON 1992) említi „Sopron” megjelöléssel, holott egyetlen irodalmi 
forrásban sem található ilyen közlés. A Fertő körül (főként a K-i és D-i parton) több szerző szerint (GOMBOCZ 
1906, PILL 1916, JANCHEN 1977) nem ritka, de adataik semmiképpen sem vonatkoztathatók Sopronra. 
 

Calamagrostis varia (Scrad.) Host 
Fertőmelléki-dombsor: Fertőrákos, Meszes-dűlő, a Zsivány-barlangtól 0,2 km-re D-re, egykori mészfejtő-
gödrökön kialakult, mogyórócserjés gyertyán – cser sarjerdőben 1-2 tő, 205 m s. m. (8265/4) [1998, HKG]. 
A faj második előfordulása a Nyugat-Dunántúlon (másik adata: Kőszegi-hegység, Velem, Péterics-hegy; 
8664/2 – ANTAL et al. 1994). A Lajta-hegységből (Ausztria) PILL (1916) említi közelebbi adatok megadása 
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nélkül, szigetszerű felbukkanását közölték Bécstől É-ra (Bisamberg –  KARRER 1991), egyébként a Keleti-
Alpokban már gyakoribb (JANCHEN 1977). 
 

Alopecurus myosuroides Huds. 
Soproni-hegység: Sopron, Zsilip-árok D-i oldala az országhatártól 0,5 km-re, tarvágás szélén jelentős 
számban, 380 m s. m. (8364/2) [1998, HKG, HBP]. 
Kapuvári-sík: Kapuvár, belterület, nedves árkokban (8468/1) (CSAPODY I. ex litt.). 
Körös-vidék: Gyula, Dénesmajor, Kutyahelyi-erdő D-i szélén futó földúton, szántó szegélyében, 90 m s. m. 
(9394/3) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G.; 1998, HKG); Békéscsaba, Gerlai-erdő, Gerlától 1,5 km-re K(ÉK)-re, 
gyomos pusztavágáson, 86 m s. m. (9293/3) (BÖLÖNI J. – KIRÁLY G., 1998). 
Országos flóraműveink adatait olvasva (pl. SOÓ 1980, SIMON 1992) akár florisztikai ritkaságnak is 
gondolhatnánk, holott az utóbbi időszakban Európa-szerte (és nálunk is) erőteljes terjedésnek induló 
gyomnövényről van szó – amelynek főleg agrár-szaklapokban közölt adatait azonban igen kevesen ismerik. 
(Tömeges magyarországi fellépéséről – külföldiként! – RIES (1992) is tudósított. Az ébredező hazai 
flórakutatás képviselőinek nem szabad megfeledkezniük arról, hogy a flórába az adventív és gyomnövények 
is beletartoznak, aktuális elterjedésük ismerete pedig nem csupán mezőgazdasági kérdés, hanem számos 
szűkebb értelemben vett botanikai, vagy természetvédelmi vonatkozása is van!). Terjedéséről Ausztria K-i 
felében újabban MELZER – BARTA (1993) számolt be. 
 

Phalaris canariensis L. 
Fertőmelléki-dombsor: Sopron, a Nemeskúti út mellett, a kúttól kb. 0,8 km-re a város felé, útszélen néhány 
tő, 195 m s. m. (8365/2) [1998, HKG]. 
Termesztésből ritkán elvaduló faj, amelynek ez az első Sopron környéki adata. 
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Zusammenfassung 
Angaben und Ergänzungen zur Kenntnis der ungarischen Flora 

G. KIRÁLY – A. KIRÁLY 
 

In der Studie werden Angaben über 52 Taxa, hauptsächlich von der Umgebung von Sopron (NW-Ungarn) 
behandelt und anhand älterer Mitteilungen ausgewertet. Im Interesse der besseren Identifikation und 
einfacheren Bearbeitung (gedacht für die zukünftige Flora-Datenbasis Ungarns) sind auch die Quandranten-
Nummern der Fundorte laut System der Kartierung der Flora Mitteleuropas angegeben. Daneben werden 
auch taxonomische und bestimmungstechnische Problemen einiger kritischen Taxa (Medicago x varia, 
Knautia arvensis subsp. rosea, Bromus carinatus) behandelt. 
Wichtige Neuvorkommen sind die folgenden: Bromus carinatus (Sopron), Rubus phoenicolasius (Fertőrákos, 
Sopron), erste Angabe beider Arten für Ungarn; Knautia arvensis subsp. rosea (eine Sippe mit umstrittener 
taxonomischen Bewertung, gesammelt auf dem Eisenberg im Burgenland (Österreich) und auf dem Ruster 
Höhenzug bei Fertőrákos); der erste Fund von Tamus communis (Ruster Höhenzug bei Sopron), und der 
zweite von Calamagrostis varia (Ruster Höhenzug bei Sopron) von W-Transdanubien. Im Eupannonicum 
(Ungarische Tiefebene), auf ungarischem Gebiet, wurden zum ersten Mal Agrimonia procera und Carex 
buxbaumii nachgewiesen. 
Neue Entdeckungen mit regionaler Bedeutung: Alchemilla subcrenata (neu für das Ödenburger Gebirge und 
für W-Transdanubien), Acer tataricum, Chaerophyllum aromaticum (beide neu für den Ruster Höhenzug), 
Cerastium sylvaticum (Rabnitz-Ebene, bisher einziger Fund in NW-Transdanubien). Weiters sind noch die 
Vorkommen einiger seltener Vertreter der Segetalunkräuter zu erwähnen, wie Consolida orientalis (Sopron 
und Csorna) und Silene dichotoma (Fertőrákos). 
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Es wurden die bisherige Kenntnisse über die Verbreitung von Glyceria declinata in Ungarn ergänzt, die 
Vorkommen von Fraxinus ornus im W-Transdanubien zusammengefasst, und die Angaben bezüglich sich 
ausbreitenden Arten, wie Puccinellia distans und Alopecurus myosuroides, veröffentlicht. 


