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A Kőszegi-hegység hazánk bryológiailag egyik legjobban feltárt területe. A kutatások már a múlt 

században intenzíven folytak a lelkes helyi botanikusoknak köszönhetően. Alig két éve jelent meg SZMORAD 
Ferenc (1997) szerkesztésében a Kőszegi-hegység bryológiai kutatását összefoglaló kötet, amely az eddig 
fellelhető összes adatot tárja a nagyközönség elé. A kötet azonban nagyrészt irodalmi és herbáriumi források 
alapján dolgozza fel a mohaflórát és csak kevés a jelenlegi állapotot tükröző adat. E célból kezdtük el a 
hegység részletesebb feltárását, kezdetben a patakok mohaflóráját vizsgálva. Már a munka kezdeti 
stádiumában előkerült a hegység magyar oldalára nézve egy új faj: 
 

Dicranum flagellare  Hedw. (Syn.: Orthodicranum f.  (Hedw.) Loeske) 
ORBÁN – VAJDA (1993) szerint legközelebb Magyarországon az Őrségben, a Göcsejben és a Mecsekben 
fordul elő, ezenkívül néhány adata származik az Északi-középhegységből. 
SZMORAD et al. (1997) három adatot közöl (egy herbáriumit és két irodalmit), de ezek mind a borsmonostori 
lápra és annak környékére vonatkoznak, ami ma a határ osztrák oldalán fekszik. 
A fajt 1998 április 7-én gyűjtöttük a Hámori-patak melletti Hosszú-hát nyugati oldalában, kiszáradt fatuskón, 
tszfm: 480 m.  
A Kőszegi-hegység magyar oldalára új faj. 
 

A Soproni-hegység hazánk bryológiailag kevéssé kutatott területe, a régebbi adatok (herbáriumi és 
irodalmi) főleg az erdészeti egyetem oktatóitól, ezenkívül BOROS Ádámtól és VAJDA Lászlótól származnak. 
A legtöbb aktuális adatot GALAMBOS István szolgáltatta, aki 1977 és 1984 között kutatta a hegység 
mohaflóráját. Mi a Soproni Egyetem Növénytani Tanszékének felkérésére egy éve végezzük a mohaflóra 
feltárását és a hegység vegetációtérképezése során gyűjtött mohák határozását.  

A Soproni-hegységből előkerült új fajok: 
 

Dicranum tauricum  Sap. (Syn.: D. strictum Schleich. ex Mohr., Orthodicranum tauricum (Sap.) Smirn.) 
A faj ORBÁN-VAJDA (1993), illetve hebáriumi és irodalmi adatok alapján eddig a Soproni-hegységből nem 
volt ismert. Magyarországon eddig csak az Északi-középhegységből és a Mecsekből voltak adatai, de 
újabban P. ERZBERGER revíziós munkái során előkerült az Észak-Alföldről és a Budai-hegységből is. W. 
FREY et al.  (1995) a kezdetben elszórt elterjedésű növényt újabban az iparvidékek környékének savanyú 
talaján más növények által el nem foglalható „niche”-ekben intenzíven terjedő fajnak tartja. Ezzel az 
elképzeléssel ERZBERGER P. (kézirat) a magyarországi adatok alapján nem ért egyet, szerinte nálunk ezen 
ritka faj elterjedtsége a levegőszennyezéssel nincs kapcsolatban.  
A Soproni-hegység dél-keleti részéről SZMORAD Ferenc gyűjtötte fatuskóról. A határozásban a német 
származású és a D. tauricum és D. viride fajok taxonómiai problémájával foglalkozó Peter ERZBERGER volt 
segítségünkre, akinek e helyen fejezzük ki köszönetünket. 
 

Fossombronia pusilla  (L.) Nees 
A Soproni-hegységből eddig (herbáriumi és irodalmi adatok alapján) egyetlen adata sem ismert. ORBÁN-
VAJDA (1983) szerint a faj Magyarországon legközelebb a Kőszegi-hegységben fordul elő. 
1999 augusztus 12-én gyűjtöttük, az Ultra északi oldalában, agyagos útrézsűn, tszfm.: 350 m.  
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Zusammenfassung 
Neue Moosarten aus dem Günser- und Soproner-Gebirge 

P. SZÖVÉNYI – E. SZURDOKI – Z. TÓTH 

 

Seit einem Jahr machen wir in dem Günser- und Soproner-Gebirge moosfloristische Untersuchungen. 
Wir haben in beiden Gebieten neue Moosarten gefunden. Die Neuigkeit der Standorten wurde durch die 
Werke von S. ORBÁN - L. VAJDA (1993), F. SZMORAD et al. (1997), und die Sammlungen des Ungarischen 
Naturwissenschaftlichen Museums und der Pädagogischen Hochschule von Eger festgestellt. Die neue Arten 
sind: Dicranum flagellare Hedw. (aus dem Günser-Gebirge), Dicranum tauricum  Sap. und Fossombronia 
pusilla  (L.) Nees (aus dem Soproner-Gebirge). 
 

Irodalom 
 

ORBÁN S. – VAJDA L. (1983): Magyarország 
mohaflórájának kézikönyve. – Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 518 pp. 

SZMORAD F. et al. (1997): A Kőszegi-hegység 
mohaflórája. – Tilia 5: 94-271. 

ERZBERGER, P.: Distribution of Dicranum viride and 
Dicranum tauricum in Hungary. – Manuscript. 

FREY, W.  et al. (1995): Die Moos- und Farnpflanzen 
Europas. Kleine Kryptogamenflora Bd. IV. – 
Stuttgart, Jena,  New York, 426 pp. 

 
 


