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ABSTRACT: [Data to the knowledge of the moss flora of the Bükk National Park 
(BNP)] — New data to the flora of the Bükk Mts. (NE Hungary): subalpine 
Plagiobryum zierii, subatlantic-submediterranean Zygodon viridissimus. Further 
interesting species are : Riccardia palmata, Nowellia curvifolia, Gololejeunea rossettiana, 
Drepanocladus uncinatus. 

Az utóbbi évek intenzívebb kutatómunkája nyomán egyre több új adattal 
gazdagodik a Bükk hegység és ezen belül a Bükki Nemzeti Park mohaflórája. 
Említésre méltó a hazai flórában új Mannia triandra (SCOP.) GROLLE, a 
nagy ritkaságnak számító Metzgeria simplex LORBEER Ómassa mellett, 
valamint a szintén ritka atlanti-mediterrán Fabronia ciliaris (BRID.) BRID. 
felfedezése a Szarvas-kő délnyugati szikláin (MEINUNGER in press, SILLER 
1979, FRITSCH 1979). 1979-ben a Bükk hg. több területén, főként Szarvaskő 
és Felsőtárkány környékén, valamint az ,,őserdőben" folytattunk mohaflorisz-
tikai vizsgálatokat, melynek eredményeit az alábbiakban adjuk közre. 

A GYŰJTÖTT ÚJ ÉS RITKA FAJOK 

PLAGIOBRYUM ZIERI I (DICKS.) LINDB. : DIANA HORTON, DALE H. 
VITT, PÓCS TAMÁS, TRAN NINH, KIS GABRIELLA társaságában te t t 
kiránduláson bukkantunk rá a Szarvas-kő északi fekvésű sziklás lejtőjén, ahol 
diabázsziklák közötti humuszos talajon él mintegy 150 m tengerszint fölötti 
magasságban, Sesleria heuffleriana gyepjében Saelania glaucescens és Frullania 
tamarisci társaságában. Ez a szubalpin, oirkumboreális faj eddig mindössze 
négy helyről volt ismeretes a hazai flórában: Mátra; Sas-kő; Vértes; Fáni-vgy.; 
Kőkapu; Bakony: Szúnyog-vgy. (vö. BOROS 1968). К Plagiobryum zierii--pél-
dányokat sporofitonnal gyűjtöttük, míg az előző anyagokból mindössze a mát
rai volt spóratokkal. 

A Szarvaskő környéki hegyeken az északi és déli lejtők flórájában rendkívül 
éles kontraszt tapasztalható. Míg az északi lejtők montán és szubalpin moha
fajokban gazdagok, addig a szemben levő Várhegy déli lejtőin xerophyton, 
atlanti -mediterrán mohák élnek, köztük a nemrég it t is felfedezett Fabronia 
ciliaris (MEINUNGER I.e.). 

ZYGODON VIRIDISSIMUS (DICKS.) R. BR. : A hazai flórából eddig csak 
Börzsöny hegységből, valamint Zalából Nagykanizsáról volt ismert (BOROS 
1968, VAJDA 1957, BOROS—VAJDA 1958). Előző lelőhelyein andezit sziklán 
(Börzsöny) illetve korhadt fakérgen találták bükkösben. Bükki lelőhelyén a 
Felsőtárkány közelében levő Várhegy aljában, élő tölgy (Quercus petraea)kérgé-
ről gyűjtöttük, s termőhelye az előzőknél jóval szárazabb. A Kárpátokban és a 
Kárpát-medencében igen szórványos előfordulású moha (vö. VAJDA 1957) 
Nyugat- és Dél-Európában gyakori, ahol a legkülönbözőbb fák kérgén, külön
féle alapkőzetű sziklákon fordul elő. 
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A B Ü K K I „ŐSERDŐ" MOHAFLÓRÁJÁRÓL 

Az Őserdő, a több mint százéves érintetlensége miatt mohaflórájában, főleg 
a korhadó tönkök mohanövényzetében, nagyon hasonlít a Leány-völgyhöz, bár 
formájukban és kialakulásukban nagyon különböznek. Míg a Leány-vgy. a Bükk 
egyik legszebb, legmeredekebb falú szurdok völgye, addig az őserdő 830—850 
méter magasságban elhelyezkedő montán bükkös. Mindkettőre jellemző, hogy 
a régen és a közelmúltban kidőlt bükktörzsek az erdőművelés hiánya miatt a 
teljes szétesésig elkorhadhatnak. Az erősen korhadó bükkfatörzseken tömege
sen él a Biccardia palmata, Drepanocladus uncinatus, (ez utóbbit BOROS 1951 
is említi), Bhizomnium punctatum, Lophocolea heterophylla, előfordul még, de 
nem tömeges a Chiloscyphus pallescens, Eurhynchium angustriete stb., melyek a 
Leány-völgy flórájában az erősen korhadt törzseken szintén főszereplők és 
tömegesek. Szintén korhadt, de még nem széteső törzseken megtaláltam a 
Nowellia curvifolia-t, mely itt legközelebb a Nagymezőn él korhadó fenyőfán, 
valamint a Leány-vgy.-ben korhadó bükkön, és az egész országban ritka (vö. 
BOROS 1968). 

Bár mikroklíma szempontjából valószínűleg erősen különbözik a két termő
hely, a mohaflórát úgy látszik mindkettőnél a területen megtalálható erősen 
korhadó, néhol már teljesen porló bükktörzsek határozzák meg, melyek a be
szívott nedvességet szivacshoz hasonlóan sokáig képesek tárolni. Eszerint a 
mintán bükkösökben több helyen kialakulna a fentihez hasonló mohaflóra, ha 
az erdőművelés nem gátolná meg, hogy a kidőlt idős fatörzsek hosszú idő alatt 
lassan korhadjanak el. 

Sziklai mohákból is előkerült néhány érdekesség az őserdő egyik töbréből. 
Az i t t levő mészkő sziklákon szurdokok jellemző fajai ének; Neckera besseri, 
Taxiphyllum wissgrillii, Taxiphyllum densifolium, Ctenidium molluscum, 
Apometzgeria pubescens, Cololejeunea rossettiana, Plagiochila porelloides. 
A fentiek közül új az őserdő flórájában a Bükkben a Alsó- és Felsősebes-vgy.-
ben és a Nagy-István-Erősén előforduló Taxiphyllum densifolium (vö. VAJDA 
1955) és a hazánkban nagyon ritka Cololejeunea rossettiana. 
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