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A legújabb geológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a hegység egyik, igen kiterjedt területeket borító kőzete 
radiolarit, mely mélységi üledékes kőzet és jellemzője, hogy benne Radioláriák maradványai vannak. Mivel 
ezek az állatok sziliciumot akkumuláltak, ezek a kőzetes magas szilikáttartalmúak, mállásukkal erősen 
savanyú, gyakran törmelékes talajok keletkeznek. A mélyebb talajrétegek alatt összefüggő területeket 
borítanak, erre a növényzetből lehet következtetni, több helyen azonban a felszínre kerülnek és jellegzetes 
sziklaalakzatokat alkotnak. Ezeknél a szikláknál azonnal szembetűnő, hogy rozsdabarna, vöröses színűek, 
keresztben párhuzamos rétegeket alkotnak, melyek gyakran meggyűrődnek. Másik jellegzetesség, hogy az 
átkristályosodás folytán sokszor hosszanti kvarcit csíkokat láthatunk bennük. 
A kőzet jellegzetesen töredezik, aprózódik, ezért a felszínen lévő sziklák környezetében aprón törmelékes 
talaj alakul ki, melyben kisebb-nagyobb kövek keverednek. Több ilyen alapkőzetű területet átvizsgáltunk: 
Pazsag; Borostyán-hegy sziklatömbje és környezete; Kis Vasbánya-hegy, Vasbánya-lápa, Csáklipis-hegy 
hátsó kelet-nyugati vonulata több, mint tíz, 5-20 méter magas kibukkanása, Egerbakta–Bátor közötti vonulat, 
hat nagyobb magasságú sziklával. Mindezen területek közös jellemzője, hogy számos virágos növény jelzi az 
erősen savanyú talajt, pl. Luzula albida, Genista pilosa, Antennaria dioica, Rumex acetosella, Viscaria 
vulgaris, Veronica officinalis, stb. A kiemelkedő sziklákon elsősorban különféle moha-zuzmótársulásokat 
találunk, melyek főleg az expozíciótól függenek. A száraz törmeléken és köveken Polytrichetum piliferi 
társulást találtunk, melynek fő fajai a Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Ceratodon purpureus, Hypnum 
cupressiforme és érdekes módon a nemrég a Bükkre új elemként megtalált Dicranum spurium mintahelyeink 
száraz gyepjeiben és kövein mindenütt előfordul, Vasbánya-lápa–Csákpilis-hegy–Bátor Nagyoldal és a 
szemben lévő lejtőoldal kiugró sziklái. A kiemelkedő radiolarit sziklák árnyas északi és keleti oldalán 
általában a hazánkban ritka Paraleucobryetum fulvi mohatársulás jellemző, a meredek sziklafalakon pedig a 
Hypno-Polypodietum társulás gyakori, de foltokban előfordul a Bartramietum pomiformis társulás is. A 
bükkös zónában a sziklás részeken a Paraleucobryetum fulvi jellemző, de a környező törmelékes lejtőkön É-
K-i expozícióban Leucobryum glaucum nagy párnáit találjuk (Pazsag, Vasbánya-lápa), melyeket Polytrichum 
formosum, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium, D. undulatum, D. polysetum, Barbilophozia 
barbata követ hasonlóan nagy párnáival. A gyertyánosokban lévő radiolarit sziklatömbökön leginkább 
Hypno–Polypodietum társulás fejlődött ki, melyben néhány ritkább Plagiothecium és Isopterygium faj fordul 
elő. Eddigi vizsgálataink alapján a számos ritkaság mellett, melyek az alábbiak: 
Dicranum spurium, Dicranum fulvum, Orthodicranum tauricum, Isopterygium elegans, Herzogiella seligeri, 
Tortula ruralis ssp. hirsuta var. hirsuta, Leucobryum glaucum, Cynodontium polycarpum, Pogonatum 
aloides, Bartramia pomiformis, Barbilophozia barbata, Hypnum andoi – a szerzők három hazánkban és a 
Bükk-hegységben igen ritka mohát is találtak, melyek közül kettő májmoha, egy lombosmoha. 
Egyik legnagyobb jelentőségű felfedezés a Porella platyphylloidea (Schwein) Lindb. megtalálása a Bátor 
községhez közeli Nagyoldal kiugró radiolarit sziklájának északi oldalán. Ez a faj eddig a Keszthelyi-
hegységből ismert, ahol félárnyékos bazalt sziklákon fordul elő. A másik ritka májmoha a Jungermannia 
sphaerocarpa Hook., amely eddig az Északi-középhegység viszonylatában csak a Zempléni-hegységből volt 
ismert, új a Bükk-hegységben. Ezen kívül néhány adata ismert a Dunántúli-középhegységből és a Mecsekből. 
Tipikus Hypno-Polypodietum faj, mely a Bükkből a Pazsag környéki radiolarit sziklatömbökről került elő. 
A harmadik, s egyben egy nagyon ritka lombosmoha a Myurella julacea (Schwaegr.) B.S. & G., mely az 
egész Északi-középhegységre új. A Dunántúli-középhegységben a Budai-hegységtől a Kőszegi-hegységig 
előfordul, de ritka, elsősorban dolomiton és sziklatörmelékeken él. Többször fordul elő más mohákkal együtt 
kisebb üregekben. Eddig kristályos kőzetből csak a Kőszegi-hegységből került elő. Meglepő tehát a 
Csákpilis-hegyi radiolit sziklaüregben való előfordulása, de a Várhegy, Csákpilis nyugati oldal dolomit 
vonulatainak közelsége magyarázhatja a megjelenést, azonban azon az oldalon még nem találtuk e fajt. Az 
általunk talált példány megegyezik az erősen papillás levelű var. scabrifolia Lindb. változattal. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Bükk-hegységben előforduló radiolarit sziklakibúvások és vonulatok 
a mészköves területekről lényegesen eltérő mohaflórával rendelkeznek és a szilikátos hegyvidékek 
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szikláinak, sziklás talajainak mohanövényzetéhez hasonlóak, és ezen kívül több, a Bükk-hegységre és az 
Északi-középhegységre új elemet is tartalmaznak. 
A vizsgálatokat tovább folytatjuk, hiszen számos, még bryológiai szempontból fel nem dolgozott radiolarit 
terület van a hegységben, így jelen kivonatunkat egy előzetes, gyors közlésnek tekintjük. 
 
 

Abstract 
Bryophyte-flora of the radiolarite areas of the Bükk mountains (N-Hungary) 

S. ORBÁN – E. PÉNZES-KÓNYA 
 

The authors have began examinating the bryophyte flora of the areas consisting of radiolarite bedrock in the 
Bükk mountains. This bedrock type provides a  rather acidic substrate as big cliffs or as rubble because its Si 
content is near 100%, so a quite different bryophyte vegetation can develop on it than on the limestone areas. 
Polytrichetum piliferi bryophyte associations can be found rubble-soil areas, and we found Paraleucobryetum 
fulvi, Hypno-Polypodietum and Bartramietum pomiformis associations on the shady radiolarite cliffs. In the 
beech forest zone of the mountains Leucobryum glaucum occurs in big cover (Pazsag, Vasbánya-lápa).Three 
rare or new species have been found for the Bükk mountains: Porella platyphylloidea which occured on the 
huge radiolarit cliff of Nagyoldal, Jungermannia sphaerocarpa which is a new data of this species for the 
Bükk mountains and it was collected at Pazsag valley on Borostyán-hill. The third species is new for the 
Hungarian Northern Mountains, it is Myurella julacea var. scabrifolia. 
We will cont inue this work with exploring new radiolarite areas and examinatig the bryophyte flore of them. 
 
  


