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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

     1994 és 1995 során több alkalommal végeztünk gyűjtéseket az Északi-középhegység 
területén. Elsősorban a Cserhát flóráját vizsgáltuk. Néhány utat tettünk a Mátrába és a 
Börzsönybe is, amelyek során több mohafaj új előfordulása került elő. Ezen lelőhelyek 
jelentős részét KUN Andrással közösen találtuk. 
     Az alábbiakban röviden felsorolom a jelentősebb új élőhelyét találtuk, megjelölve a pontos 
lelőhelyet és az előfordulás körülményeit, külön kiemeltem, ha a faj az egész hegységre új. A 
felsorolást BOROS Ádám munkája (1968) alapján végeztem, az elnevezéseknél azonban 
ORBÁN-VAJDA könyvére (1985) nomenklaturáját vettem figyelembe.  
 
 
117. Cololejeunea rossettiana (MASS.) SCHIFFN.: Cserhát: Nézsa közelében a Szele-hegy 

északi oldalának mészkövén. a  meredek   letörés   hársas törmeléklejtő-erdejében, a 
Waldsteinia geoides  (det. KUN  A.)  terméhelyén. A Cserhát flórájára új faj. Legközelebbi 
előfordulásai a Bükk- és a Budai-hegységből ismertek. 

119. Reboulia hemisphaerica (L.) RADDI.: Cserhát. Bér, Nagy-hegy északi oldal, andezit 
sziklák repedéseiben. A hegységből a Berceli-hegyről BOROS  már jelezte.   

161. Andreaea rupestris HEDW.: Cserhát: Bér, Nagy-hegy (350 m), az északi oldalon 
található kőtenger andezitszikláin nagy populációja él, amely a hazai lelőhelyei közül a 
legalacsonyabb tengerszint feletti magasságon található. A hegységre új faj. Börzsöny: A 
Rózsás-völgy délnyugati kitettségű lejtőjén (700 m) szintén periglaciális andezit 
törmeléklejtőn található. Új adat a hegységre. Mátra: Serpenyő-hegy, északkeleti oldalán 
(700m) ugyancsak andezit törmeléklejtőn, ez a lelőhely nem messze található a BOROS 
által leírt remete-hegyi élőhelytől, amelyen a növényt most is magtaláltuk. 
Amint ez a rövid felsorolás is mutatja a faj erősen kötődik a periglaciális eredetű 
törmeléklejtőkhöz. Felvetődött az a gondolat, hogy a faj glaciális reliktum az Északi-
Középhegységben. Ezt a feltevést mai elterjedése (ORBÁN - DEBRECZY, 1973), valamint a 
törmeléklejtőket övező, több reliktumfajt örző növénytársulások (Spiraeaetum  mediae, 
Tilio-Fraxinetum) jelenléte  is alátámaszt (Ittzés-Kun, 1995.).  

198. Dicranum viride (SULL. ET LESQ.) LINDB.: Cserhát: Romhány, Romhányi-hegy 
északkeleti oldalán, csertölgy kérgén. Az adat új a hegységre. 
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372. Bartramia pomiformis HEDW.: Cserhát: Bér, Nagy-hegy, északi kitettségű andezit 
oszlopokon. Új a hegységre. 

417. Thamnobryum alopecurum (HEDW.) NIEUWL.: Cserhát: Nézsa, Szele-hegy északi 
oldalán, mészkövön. A már említett Cololejeunea rossettiana-val együtt fordul elő, egy 
mészkőszikla védett mélyedésében. Szintén új a hegység flórájára. 

521. Plagiothecium ruthei LIMPR. és  
524. Plagiothecium curvifolium SCHLIEPH.: Cserhát: Nagybárkány mellett a tőzegmoha 

(Sphagnum squarrosum) előfordulásáról ismert Mohos-tavat övező Salix bokrok tövén 
fajgazdag mohabevonatok találhatók. Ezekben él ez a két Plagiothecium faj, amelyek 
szintén új adatnak bizonyultak a Cserhátra. 

554. Pogonatum urnigerum (HEDW.) P. BEAUV.: Cserhát: Bér, a Nagy-hegy gerincén andezit 
sziklák repedéseiben, nyílt napsütötte helyen. A fajt BOROS (1968) már jelezte a Berceli-
hegyről. 

 
Köszönetnyilvánítás 

      
Ezúton is köszönjük HÖHN Máriának munkánk során nyújtott támogatását, amely az F5247-
es OTKA  terhére történt, továbbá ORBÁN Sándornak a mohák határozása során nyújtott 
segítségét és tanácsait. 
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Summary 

 

Some floristic data on the bryophyte-flora of Northern Mountains of Hungary 
 

P. Ittzés 
 

I collected bryophyte species in the Börzsöny, Mátra and Cserhát Mts. in 1994 and 1995. In 
this paper I list some interesting species which are new for the flora of the Cserhát or the 
Börzsöny Mts., and I list new localities of two other species. 


