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A Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Muell. új hazai 
elõfordulásai 

 

PÉNZESné KÓNYA Erika 
 

Eszterházy Károly Fõiskola Növénytani Tanszék H � 3301 Eger, Pf.:43. 
 

Bevezetés 
 

A Leucobryum juniperoideum hazai elõfordulásáról csupán egyetlen adat vagy leírás áll rendelkezésre, 
európai elõfordulására vonatkozó publikációkat fõleg külföldi szerzõktõl ismerünk (PILOUS 1962, BONNOT 
1964) Eddig ritka fajként tartottuk itthon számon (BOROS 1968, ORBÁN � VAJDA 1983), bár a közép-európai 
elterjedését figyelembe véve valószínûsíthetõ volt, hogy Magyarország területén is az eddig leírt elõfordulási 
adatoknál több élõhelyen megtalálható. A néhány éve megjelenõ, összefoglaló mohaflóramûvek sem 
említenek újabb elõfordulást hazánk területérõl (JAKAB 1997, PURGER et al. 1997, SZÖVÉNYI et al. 2001, 
ÓDOR et al. 2002), míg a Leucobryum glaucum elõfordulásáról számos elõfordulási adatot közölnek. 

 

A faj meghatározásának problematikája 
 

A faj határozásának nehézsége abban áll, hogy a Leucobryum glaucum fajtól alig különbözik, csupán 
néhány mikroszopikus bélyegben, (PILOUS 1962, BONNOT 1964, YAMAGUCHI 1993), habitusában pedig a két 
faj sok esetben szinte teljesen egyforma. A határozást nehezíti, hogy a kétlaki Leucobryum fajok 
dimorfizmusa következtében különbözõ lehet a párnák mérete, a levélkék hossza, és egyéb morfológiai 
tulajdonságukban is változékonyak, sokféle megjelenésûek (BLACKSTOCK 1987). Könnyebb a helyzet a 
sporogónos példányoknál, hiszen a spóratartó tok általában szárazon hajlottabb, golyvásabb a Leucobryum 
glaucum esetében, és a toknyél is hosszabb. Az angol irodalmi forrásokban fõleg ez a határozás alapja, 
viszont a sporogónt nem viselõ példányoknál nehéz a korrekt elkülönítés (SMITH 1978, BLACKSTOCK 1987).  

PILOUS (1962), BONNOT (1964), CRUNDWELL (1972), SMITH (1978), ORBÁN � VAJDA (1983),  BLACKSTOCK 

(1987) és YAMAGUCHI (1993) munkáinak áttekintése valamint tapasztalataim alapján a két faj elkülönítésének 
egylépcsõs határozókulcsa a következõ: 

 

a)  A levél hirtelen kiszélesedõ része legfeljebb a levél felét foglalja el, a levéllemez alaphoz közeli 
keresztmetszetében a víztiszta sejtek 2 sejtrétegben helyezkednek el a központi részen, ugyanitt a 
levélkeresztmetszet legvastagabb része 1,8�3-szor vastagabb, mint középen. A levélszegély széles, jól 
elhatárolható .........................................................................................  Leucobryum. juniperoideum (1.ábra) 

 

b) A levél fokozatosan kiszélesedõ része  a levéllemeznek legalább a felét foglalja el, a levéllemez alaphoz 
közeli keresztmetszetében a víztiszta sejtek (2)-3-4 rétegben helyezkednek el a központi részen, ugyanitt a 
levélkeresztmetszet legvastagabb része 1,2-1,6-szor vastagabb, mint  középen. A levélszegély  keskeny, alig 
elhatárolható  ...........................................................................................  Leucobryum glaucum. (2.ábra)  

 

Az eddig leírt élõhelytípusok és erre vonatkozó publikációk alapján az ökológiai igényükrõl is 
megoszlanak a vélemények: egyes szerzõk szerint teljesen keveredhet a két faj és azonos típusú az élõhelyük, 
azaz a savanyú talajú erdõk talaján, kövön, néha fakérgen, lápok környékén, párás völgyekben, fõleg 
hegyvidéki elterjedésben, együtt találjuk õket (BLACKSTOCK 1987). Mások a két faj élõhelyi elkülönülését 
hangsúlyozzák azaz a Leucobryum juniperoideum inkább erdei faj, acidikus talajon, sziklán, kavicson, fák 
alján található, míg a Leucobryum glaucum inkább nedves humuszon, lápok környékén, nedvesebb 
élõhelyeken fordul elõ (BONNOT 1964, PILOUS 1962 YAMAGUCHI 1993). 

Ezeket a tényeket figylembevéve felvetõdik a kérdés: miért van nálunk nagy különbség a két faj 
elõfordulási adataiban, és az eddig Leucobryum glaucum-ként gyûjtött példányok vajon valóban ennek a 
fajnak a példányai? Ez a kérdés egy konkrét élõhely vizsgálata során vetõdött fel bennem, ahol a begyûjtött 
Leucobryum párnák alaposabb anatómiai vizsgálata és határozása eredményeként a Leucobryum 
juniperoideum második elõfordulását sikerült kimutatni Magyarországon. Az elsõ elõfordulási adat a 
Balaton-felvidékrõl, Uzsáról származik (BOROS 1968). Ezután néhány bükki és dunántúli gyûjtés átnézése 
kapcsán kiderült, hogy a legtöbb példány szintén a Leucobryum juniperoideum jelenlétét bizonyítja, így 
egyszerre 5 bükki és 2 dunántúli elõfordulásról is beszámolhatok. 
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A gyûjtõhelyek leírása, eredmények 
 

A fajt elõször a már sok éve vizsgált területen, a Bükk-hegységben található, Felsõtárkánytól délre 
elhelyezkedõ Csák-Pilis északkeleti lejtõjén, savanyú radiolarit alapkõzeten, Deschampsio-Fagetum társulás 
talajszintjében találtam meg. Az állandó mintanégyzetes felvételezéshez kapcsolódó anatómiai vizsgálat 
során, több irodalom és határozási útmutatás átnézése során (PILOUS 1962, BONNOT 1964, ORBÁN-VAJDA 

1983, KREMER � MUHLE � SIMON 1997, SMITH 1978, YAMAGUCHI 1987) bebizonyosodott, hogy az itt 
dominánsan jelenlévõ Leucobryum-faj nem a Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr., hanem a Leucobryum 
juniperoideum (Brid.) C.Muell. Átnézve az egri herbáriumban a Leucobryum glaucum-ként nyilvántartott 
példányokat és a bükki mohagyûjtéseket, még 5 olyan példányt találtam, amelyek szintén a Leucobryum 
juniperoideum fajhoz tartozó példányok voltak.  

A Bükk-hegységbõl elõkerült még a faj a Felsõ-szorosból (leg.: VOJTKÓ A., 1995) riolit alapkõzetrõl, 280 
m magasságból, a Pinceverõ-hegy északi oldaláról (leg.: VOJTKÓ A., 1989) 340 m magasságból, 
Nyavalyásról, Deschampsio-Fagetum társulásból (leg.: VOJTKÓ A., 1995) 800 m magasságból, és a pazsagi 
Borostyánkõ-hegy  oldaláról, radiolarit alapkõzetrõl, Deschampsio-Fagetum társulásból (leg.: ORBÁN S., 
2002). A Soproni-hegységre szintén új adat a Leucobryum juniperoideum, a Hosszúhegyrõl, 320 m 
magasságból került gyûjtésre, tölgyesben (leg.: GALAMBOS I., 1978), és a Vasi Hegyháton, a Nádasdi-erdõben 
szintén megtalálható, erdei fenyvesben, 240 m magasságon (leg.: PÓCS T., 1954). A meghatározott példányok 
az Eszterházy Károly Fõiskola Növénytani Tanszékének herbáriumában találhatók (EGR). 

 

Összefoglalás 
 

Az eddigi elõfordulási adatokat áttekintve látható, hogy más, szomszédos országhoz (pl. Szlovákia, 
Csehország, Ausztria) hasonlóan a Leucobryum juniperoideum nálunk sem tekinthetõ ritka fajnak, inkább 
szórványos elõfordulású lehet, savanyú alapkõzetû erdõk talaján, fõleg hegyvidékeinken jelenik meg. Az 
alkalmazott határozókulcs és a fajra vonatkozó eddigi irodalmak alapján elkülönített Leucobryum 
juniperoideum (Brid.) C. Müll több hazai elõfordulását állapítottam meg. Az eddigi eredmények azt mutatják, 
hogy érdemes az összes hazánkban eddig gyûjtött Leucobryum glaucum  példányait revideálni, és újra 
feldolgozni a két faj elterjedésére vonatkozó ismereteinket. Ha megnézzük a két faj elterjedési térképét, 
látható, hogy míg a Leucobryum glaucum tipikusan cirkumboreális faj, addig a Leucobryum juniperoideum 
elterjedése délebbre húzódik, egészen a mediterrán területekig (3. ábra.),ezért további hazai élõhelyeken való 
keresése még inkább indokolt. 

Érdekes kérdés a két faj ökológiájának, élõhelyi viszonyainak összehasonlítása is, figyelembevéve 
elterjedésüket. Az északi területeken, például Nagy-Britanniában keveredve fordulnak elõ (CRUNDWELL 1972, 
BLACKSTOCK 1978). Eddigi hazai adatai szerint ugyanarról az élõhelyrõl a két faj együtt nem került elõ, tehát 
feltételezhetõ, hogy nálunk inkább a két faj élõhelyi elkülönülése érvényesül, melyre más szerzõk is utalnak 
(PILOUS 1962, YAMAGUCHI 1993). Ez azt jelenti, hogy míg a Leucobryum glaucum a savanyú alapkõzetû, 
nedves völgyek, lápok, hûvösebb, párásabb erdõk, fenyvesek mohája, addig a Leucobryum juniperoideum 
inkább a mészkerülõ tölgyesek, bükkösök, szárazabb fenyõerdõk talaján, köveken, fatuskókon elõforduló 
mohafaj. A Leucobryum juniperoideum szárazságtûrésére, regenerációs képességének megismerésére is 
végzek megfigyeléseket, elõzetesen annyi elmondható, hogy mindkettõ nagyfokú, amire korábbi szerzõ is utal 
(BLACKSTOCK 1987). Mindezeket az eredményeket figyelembevéve a Leucobryum juniperoideum további, 
florisztikai, ökológiai, élettani kutatására van szükség a faj minél alaposabb megismeréséhez. 
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Summary 
New data of Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Muell. in Hungary 

E. PÉNZES�KÓNYA 
 

The bryophyte species Leucobryum juniperoideum was known as a rare species in Hungary. The only 
published data of it is derived from Uzsa by BOROS (1968). 7 new occurences was found in Hungary, five of 
them are new bryofloristic data for the Bükk mountains, two of them are new data for Western Hungary 
which refers to a greater frequency of the species in Hungary.The results show a habitat separation between 
the habitats of Leucobryum glaucum and Leucobryum juniperoideum in our country. 
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1. ábra. Leucobryum juniperoideum (Brid.) C.Müll. levélkeresztmetszetének három példája.  Mindhárom 

esetben a legalsó metszet az alaphoz a legközelebbi  (YAMAGUCHI 1993). 
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2. ábra. Leucobryum  glaucum (Hedw.) Aungstr. levélkeresztmetszete.  

A legalsó levélkeresztmetszet az alaphoz a legközelebbi (YAMAGUCHI 1993). 

 

3. ábra. A Leucobryum  glaucum  (1-es szám, folytonos vastag vonal) és a 
Leucobryum juniperoideum (2-es szám, szaggatott vonal) elterjedése a  Földön 

(YAMAGUCHI 1993) 
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