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Összefoglalás: Jelen írás a Dicranum tauricum újabb hazai előfordulásait adja közre, mely a szerzők 2006 és 2013 
közötti időszakban végzett gyűjtésein alapul. a 42 lelőhelyi adat 19 földrajzi kistájon oszlik meg, ezek közül 17 
lokalitás 10 kistájra (gerecsei-kismedencék, Dél-mezőföld, Pápai-bakonyalja, Öreg-bakony, Keleti-bakony, 
balaton-felvidék és kismedencéi, Visegrádi-hegység, Kab-hegy–agár-tető-csoport, Kiskunsági-homokhát és 
Felső-Kemeneshát), valamint három középtájra (mezőföld, Duna-tisza-közi síkvidék, Kemeneshát) újnak 
tekinthető. az aktuális új előfordulások megerősítik, hogy a faj hazánkban terjedőben van és mára országos 
viszonylatban is mérsékelten gyakorivá vált.

Bevezetés

A Dicranum tauricum első hazai előfordulását Boros és Vajda (1970) írása közli, 
további hazai lokalitásait pedig ErzBErgEr (1998) revíziós munkája ismerteti. a taxonnal 
kapcsolatos korábbi irodalmakat NémEth (2009) írása foglalja össze, valamint közli a 
faj legfrissebb florisztikai adatait a Vértes, a Súri-bakonyalja és a gerecse-hegységre 
vonatkozóan. egy évvel később SzűcS (2010) említi a taxon néhány új naszályi lokali-
tását. aktuális munkánkban az elmúlt években fellelt, hazánk különböző tájairól származó 
új előfordulásait közöljük.

A Dicranum tauricum elterjedését tekintve európai és észak-amerikai areával rendel-
kező faj, melynek intenzív recens európai expanziója az utóbbi évtizedek briogeográfiai 
kutatásainak homlokterében áll (pl. stEBEl et al. 2012). Populációit főleg lombhullató 
erdőkben, kisebb részben fenyvesekben, különféle élő fák kérgén, korhadó farönkökön, 
illetve fatuskókon találjuk.

Anyag és módszer

a terepi gyűjtéseket a szerzők végezték a 2006 és 2013 közötti időszakban. Feljegyzésre került a település, 
az élőhely, az aljzat, a gyűjtés ideje, valamint garmin geko II, illetve garmin etrex Legend készülékekkel a 
lokalitások földrajzi koordinátái is rögzítésre kerültek. a begyűjtött minták határozása smith (2004), valamint 
ErzBErgEr (1998) kulcsai alapján történt. a fajok nevezéktana PaPP és mtsai (2010) munkáját követi. az adatok 
felsorolása kistájanként történik, a tájegységek megnevezéséhez és földrajzi határainak meghatározásához 
döVéNyi (2010) útmutatásait használtuk. az adott előfordulás közép-európai flóratérképezési rendszerben 
elfoglalt helyét külön zárójelben adjuk meg. a begyűjtött bizonyító példányok a szerzők saját herbáriumaiban 
kerültek elhelyezésre.
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Eredmények

a hazánkban terjedőben lévő, nem veszélyeztetett (PaPP et al. 2010) mohataxonnak a 
fenti irodalmi források alapján összesen 109 hazai előfordulása ismert (ErzBErgEr 1998, 
NémEth 2009). az alábbiakban közlésre kerülő újabb 42 lelőhelyi adat 19 kistájon oszlik 
meg, ezek közül 10 kistájra (gerecsei-kismedencék, Dél-mezőföld, Pápai-bakonyalja, 
Öreg-bakony, Keleti-bakony, balaton-felvidék és kismedencéi, Visegrádi-hegység, Kab-
hegy-agár-tető-csoport, Kiskunsági-homokhát és Felső-Kemeneshát) és 3 középtájra 
(mezőföld, Kemeneshát, Duna-tisza közi síkvidék) új a faj előfordulása (1. ábra). 

1. ábra. A Dicranum tauricum saPjEgiN elterjedése magyarországon; 
● új előfordulás, ▲régi előfordulás (eredeti)

Figure 1. Distribution of Dicranum tauricum Sapjegin in hungary; 
● new occurrence, ▲old occurrence (original).

a taxon előfordulása döntően fák gyökfőjéhez (főleg Quercus petraea, Quercus 
cerris, elvétve acer campestre, acer pseudoplatanus, Betula pendula, carpinus betulus, 
Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Larix decidua, tilia spp.) köthető, valamint az 
erősen korhadt faanyagot (elsősorban Pinus-korhadékot) is preferálja. élőhelyein a 
Dicranum tauricum gyakran önálló gyepeket alkot, csak ritkán keveredik más fajokkal. 
Utóbbi esetben a következő mohataxonokkal alkotott asszociációt (gyakoriság csökkenő 
sorrendben): Hypnum cupressiforme, Herzogiella seligeri, Dicranum scoparium, 
Lophocolea heterophylla, Dicranum montanum, Pohlia nutans, Bryum capillare, Hypnum 
pallescens, Brachythecium salebrosum, Brachythecium rutabulum, tetraphis pellucida.

Enumeráció – Felsorolás

Bükk-fennsík
heves megye, Szilvásvárad, tar-kőtől é-ra, kb. 100 m-re, túraútvonal mentén, Fagus 

sylvatica gyökfőjén (leg. & det.: Szűcs P.) (2010.05.11.) N48°03’29.3” e20°27’40.3” 945 
tszfm. (7988.2)
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heves megye, Szilvásvárad, bükki Őserdő, idős Fagus sylvatica-k gyökfőjén, több 
ponton (leg. & det.: Szűcs P.) (2013.05.23.) N48°03’32.7” e20°26’43.1” 865 tszfm. 
(7988.2)

a bükk-hegységből ErzBErgEr (1998) adja közre boros Ádám 1950–60-as 
években gyűjtött példányait, tájegységileg ezek a Déli-bükkhöz tartoznak. PéNzEsNé 
és orBáN (2000) munkája az Ózd-egercsehi-medencéből és az egri-bükkaljából közöl 
előfordulásokat. a bükki Őserdőből PaPP és Ódor (2006) említi előfordulását.

Dél-Mezőföld
tolna megye, Németkér, Fekete-tó és a homoki-erdő között, Betula pendula kérgén 

(leg. & det.: Szűcs P.) (2006.08.16.) N46°41’55.7” e18°44’53.4” 143 tszfm. (9378.1)
Németkér melletti élőhelye a Dél-mezőföld kistájra és a mezőföld középtájra új. az 

alföld nagytájról csak a maros-Körös közéből és a Nyírségből volt ismert (ErzBErgEr 
1998).

Vértes-fennsík
Fejér megye, csákberény, Köves-völgy, Quercus cerris lábán (leg. & det.: Németh 

cs.) (2012.02.25.) N47°21’32.8” e18°19’22.3” 310 tszfm. (8675.2)
Fejér megye, csákberény, meszes-völgy, korhadó fatuskón (leg.: P. erzberger, Németh 

cs.; det.: P. erzberger) (2012.04.13.) N47°21’39.3” e18°18’57.4” 260 tszfm. (8675.2)
Fejér megye, csákberény, Szedres-völgy, korhadó fatönkön (leg. & det.: Németh cs.) 

(2009.06.06.) N47°22’51.5” e18°19’32.4” 366 tszfm. (8675.2)
Fejér megye, csákberény, Ugró-völgy, rákó-kő alatt, korhadó fatuskón (leg. & det.: 

Németh cs.) (2011.01.06.) N47°22’29.3” e18°18’33.8” 217 tszfm. (8675.2)
Fejér megye, gánt-Kápolnapuszta, Sötét-vágás, korhadó fatuskón (leg. & det.: Németh 

cs.) (2011.04.02.) N47°23’26.1” e18°19’55.8” 400 tszfm. (8675.2)
Fejér megye, gánt-Kápolnapuszta, Somfa-völgy, korhadó fatuskón (leg. & det.: 

Németh cs.) (2011.06.12.) N47°23’27.0” e18°20’18.0” 370 tszfm. (8676.1)
Komárom-esztergom megye, Oroszlány, Kereszt-bükk (Kis-Kőszikla), korhadó 

fatuskón (leg.: P. erzberger, Németh cs.; det.: P. erzberger) (2012.04.09.) N47°25’50.8” 
e18°19’08.6” 287 tszfm. (8575.4)

Fejér megye, Szár, Fáni-völgy, boglári-tisztások, kidőlt, korhadt fán (leg. & det.: 
Németh cs.) (2011.02.26.) N47°27’34.2” e18°28’12.9” 272 tszfm. (8576.2)

a fenti kistájról NémEth (2009) közöl nagyszámú adatot, a tájegység egyes részein 
meglehetősen gyakori.

Vértes peremvidéke
Komárom-esztergom megye, Oroszlány, gyertyános (zsidó-völgy), korhadó fatuskón 

(leg.: Németh cs., barina z.; det.: Németh cs.) (2012.03.31.) N47°26’56.3” e18°18’26.9” 
214 tszfm. (8575.4)

Komárom-esztergom megye, tatabánya, csákány-dűlő, Quercus petraea lábán (leg. 
& det.: Szűcs P.) (2008.03.27.) N47°32’04.8” e18°27’04.8” 230 tszfm. (8476.4)

a fenti kistájról NémEth (2009) közli a faj néhány előfordulási adatát.
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Pápai-Bakonyalja
Veszprém megye, bakonyszentlászló, Kása-mező, telepített fenyves, fakorhadékon, 

2 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2008.07.16.) N47°21’27.2” e17°46’44.1” 230 tszfm. 
(8672.2)

Veszprém megye, bakonyszentlászló, alsó-cuha szurdok, kidőlt, korhadó farönkön 
(leg. & det.: Németh cs.) (2010.03.21.) N47°22’40.0” e 17°49’53.9”. (8672.2)

Veszprém megye, bakonyszentlászló, alsó-cuha szurdok (leg.: P. erzberger, Németh 
cs.; det.: P. erzberger) (2013.05.26.) N47°22’40.5” e 17°50’08.1”. (8673.1)

Fent közölt három adata a Pápai-bakonyalja kistájra új.

Öreg-Bakony
Veszprém megye, bakonyszentlászló, csörgő-kút (leg.: Németh cs., Schmidt D.; det.: 

Németh cs.) (2012.11.17.) N47.34750° e17.82211° 424 tszfm. (8672.4)
Veszprém megye, bakonyszentlászló, Iszka-hegy (leg.: Németh cs., Schmidt D.; det.: 

Németh cs.) (2012.11.17.) N47.34995° e17.82894° 413 tszfm. (8672.4)
Veszprém megye, Farkasgyepű, Köves-patak völgye (leg.: P. erzberger, Németh cs.; 

det.: P. erzberger) (2013.06.01.) N47°11’25.0” e17°36’16.0” 302 tszfm.; (8871.2)
Fenti adatai újak az Öreg-bakonyra.

Keleti-Bakony
Veszprém megye, tés, Kis-Futóné (leg. & det.: Németh cs.) (2013.03.02.) N47.23026° 

e18.03402° 547 tszfm. (8774.3)
a Keleti-bakony kistájra új adat.

Kab-hegy–Agár-tető-csoport
Veszprém megye, Nagyvázsony, Kab-hegy (Nyír-tó) (leg.: P. erzberger, Papp b.; det.: 

P. erzberger) (2012.07.13.) N47°02’45.3” e17°36’41.9” 430 tszfm. (8971.4)
Fent közölt adata a kistájra új.

Balaton-felvidék és kismedencéi
Veszprém megye, zánka, tagyon-hegy, cseres-tölgyes, Quercus cerris kérgén (leg. & 

det.: Szűcs P.) (2013.06.14.) N46°52’46.7” e17°39’18.1” 153 tszfm. (9171.2)
Fent közölt adata a kistájra új.

Budai-hegyek
Pest megye, Páty, Nagy-Kopasz (leg. & det.: P. erzberger) (2001.04.16.) 520 tszfm.

(8479.1)
a budai-hegyekből ErzBErgEr (1998) közli korábbi adatait.

Pilisi-hegyek
Pest megye, csobánka, Quercus lábán, (leg. & det.: P. erzberger) (2012.04.16.) (8379.4)
a korábbi adatát szintén csobánka környékéről erzberger közli (ErzBErgEr 1998).

Visegrádi-hegység
Pest megye, Pomáz, (leg. & det.: P. erzberger) (2009.08.10.) N47°40’27.5” 

e18°59’15.4” 480 tszfm. (8379.2)
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Pest megye, Pomáz, Salabasina-árok (leg. & det.: P. erzberger) (2013.05.18.) 
N47°41’06.8” e18°57’19.5” 420 tszfm. (8379.2) 

Pest megye, Pomáz, tólak (leg.: P. erzberger, Németh cs.; det.: P. erzberger) 
(2013.05.16.) N47.67320° e18.97837° 294 tszfm. (8379.2)

Fent közölt adatai a kistájra újak.

Nyugati-Gerecse
Komárom-esztergom megye, agostyán, az arborétum kerítésén kívül, patak közelében, 

korhadt fatuskón, 2 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2006.03.30.) N47°39’21.4” e18°25’13.3” 
316 tszfm. (8376.2)

Komárom-esztergom megye, tardos, Öreg-Kovács-hegy és gyenyiszka között, 
Quercus lábán és holt fán, 10 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.02.07.) N47°39’25.4” 
e18°25’26.3” 350 tszfm. (8376.2)

a Nyugati-gerecséből SzűcS (2007) közöl néhány korábbi előfordulást Dunaalmás és 
Szomód környékéről. 

Gerecsei-kismedencék
Komárom-esztergom megye, Süttő, Prímás-lejtő, turistaút mentén, korhadt tuskón, 

1 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2011.08.06.) N47°40’56.5” e18°28’22.8” 467 tszfm. 
(8376.2)

Komárom-esztergom megye, Süttő, Prímás-lejtő, turistaút mentén, korhadt 
fenyőtuskón, mellette: Hypnum cupressiforme, 2 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2011.08.06.) 
N47°40’59.2” e18°28’25.3” 464 tszfm. (8376.2)

a gerecsei-kismedencékre új.

Központi-Gerecse
Komárom-esztergom megye, Lábatlan, Domoszló, turistaút mentén, Quercus petraea 

tövén, kb. 30 cm2 (leg. & det.: Szűcs P.) (2011.08.06.) N47°42’37.4” e18°29’58.6” 396 
tszfm. (8276.4)

Komárom-esztergom megye, Lábatlan, Domoszló alatt, turistaút mentén, Quercus 
petraea-k tövén, több ponton (leg. & det.: Szűcs P.) (2011.08.06.) N47°42’31.1” 
e18°30’10.8” 425 tszfm. (8277.3)

Komárom-esztergom megye, Nyergesújfalu, Pisznice, Quercus petraea tövén 
(leg.: Szűcs P., Németh cs., Schmidt D.; det.: Szűcs P.) (2011.12.26.) N47°41’37.9” 
e18°30’16.5” 448 tszfm. (8377.1)

Komárom-esztergom megye, Nyergesújfalu, Vízválasztó (a Pisznice és a Kis-
gerecse között), korhadó fatuskón (leg.: Szűcs P., Németh cs., Schmidt D.; det.: Szűcs 
P.) (2011.12.26.) N47°41’27.0” e18°30’14.4” 402 tszfm. (8377.1)

a Központi-gerecse kistájról NémEth (2009) közli két, héreg közeli előfordulását.

Közép-Nyírség
Szabolcs-Szatmár megye, baktalórántháza, baktai-erdő, erdei út szélén, kidőlt és 

korhadt Betula pendula kérgén (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.05.07.) N47°58’51.97” 
e22°03’28.2” 139 tszfm. (8098.1)
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Szabolcs-Szatmár megye, Nyíregyháza (Sóstó), az állatkert mellett, idősebb tölgyes-
ben, Quercus kérgén, fejmagasságban (leg. & det.: Szűcs P.) (2010.04.07.) N48°00’04.2” 
e21°43’21.3” 112 tszfm. (7996.3)

Korábbi nyírségi előfordulásai Jakab gusztáv gyűjtésein alapulnak, melyeket 
ErzBErgEr (1998) közölt. 

Soproni-hegység
győr-moson-Sopron megye, Sopron (bánfalva), madár-árok, lucos peremén, korhadt 

fenyő tuskón (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.09.21.) N47°40’08.4” e16°32’24.4” 361 tszfm. 
(8365.1)

győr-moson-Sopron megye, Sopron (Újhermes), Vörös-bérc és asztalfő között, az 
államhatár közelében, bükkösben, holt faanyagon (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.11.09.) 
N47°39’39.1” e16°25’56.6” 549 tszfm. (8364.2)

győr-moson-Sopron megye, Sopron (Újhermes), Vörös-bérc és asztalfő között, 
műút közelében, bükkösben, Larix decidua lábán (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.11.09.) 
N47°39’49.3” e16°25’48.6” 520 tszfm. (8364.2)

a Soproni-hegységből szöVéNyi és mtsai (2001) közlik első előfordulását.

Kiskunsági-homokhát
Pest megye, táborfalva, lőszerraktár mellett, telepített fenyvesben, erősen korhadt 

Pinus korhadékon (leg. & det.: Szűcs P.) (2009.12.31.) N47°03’47.1” e19°26’43.6” 127 
tszfm. (8982.2)

Fenti lelőhelye mind a Kiskunsági-homokhát kistájra, mind a Duna-tisza közi 
síkvidék középtájra új. az alföld nagytájról a maros-Körös közéből és a Nyírségből 
ismert (ErzBErgEr 1998).

Felső-Kemeneshát
Vas megye, Nádasd, Nádasdi-erdő, a bakterházi allétól D-re, kb. 100 m-re, korhadt 

fatuskón (leg. & det.: Szűcs P.) (2010.10.14.) N46°54’56.3” e16°36’11.6” 260 tszfm. 
(9065.4)

a taxon előfordulása a Felső-Kemeneshát kistájra, valamint a Kemeneshát középtájra 
új. a növényföldrajzi értelemben vett „Őrségből” sincs korábbi irodalmi adata (vö. PaPP 
és Rajczy 1996, Ódor et al. 2002, SzűcS 2009).

Megvitatás

A Dicranum tauricum lombosmoha hazánkban terjedőben van, mely tendenciát 
megerősíteni látszanak jelen írásban közölt újabb előfordulásai is. ezen új lokalitások 
nagyobbrészt olyan tájegységekhez köthetőek, ahonnan korábbról nem voltak adatai a 
fajnak. eddig főleg domb- és hegyvidéki területekről volt ismert, így aktuális alföldi adatai 
új adalékokat szolgáltatnak a mohataxon élőhelyi igényeinek pontosabb ismeretéhez. 
hazai expanziója összhangban van a Közép- és Kelet-európában másutt is tapasztalt 
hasonló tendenciákkal (stEBEl et al. 2012). 
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Jelenlegi tudásunk alapján is bizonyosnak látszik, hogy a moha hazánkban mára 
már széles körben elterjedt, mérsékelten gyakori fajjá vált és a hazai előfordulásaival 
kapcsolatos adathiányok részben az alulkutatottságra vezethetők vissza. másrészt viszont 
az egyre nagyobb területeket érintő aktuális terepi kutatások azt is mutatják, hogy míg 
egyes tájegységeken viszonylag gyakorinak mondható (pl. Vértes), addig más területekről 
a széleskörű és célzott terepbejárások ellenére is csak szórványosan vagy egyáltalán nem 
került elő (pl. bakony legnagyobb része, balaton-felvidék legnagyobb része, Keszthelyi-
hegység).
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In this paper new data of Dicranum tauricum in hungary based on the authors’ collections between 2006 
and 2013 are presented. the 42 recently discovered occurrences are assigned to 19 geographical units. 17 of 
them are reported for the first time from the given microregions (gerecsei-kismedencék, Dél-mezőföld, Pápai-
bakonyalja, Öreg-bakony, Keleti-bakony, balaton-felvidék és kismedencéi, Visegrádi-hegység, Kab-hegy-
agár-tető-csoport, Kiskunsági-homokhát and Felső-Kemeneshát) while 3 of them are new to the corresponding 
middleregions (mezőföld, Duna-tisza-közi síkvidék, Kemeneshát). the new records are further evidence that 
the taxon is spreading and becoming moderately common in hungary.


