
A Bakony dolomitjának mohaíöldrajza 

A Bakonyi Múzeum keretében megindult kutató
munkába, „A Bakony természeti képe" tudományos 
programba való szerencsés bekapcsolódásunk lehe
tővé tette, hogy kiegészítsük a hosszú éveken át 
folytatott mohaföldrajzi kutatásainkat a Bakony
ban és környékén. Az 1963. évben főleg a mohaku
tatás szempontjából még nem eléggé ismert, északi 
fekvésű és hidegidőszaki reliktumokat rejtegető do
lomitsziklákat tanulmányoztuk. Felkerestük azokat 
az érdekes sziklás lejtőket, is, amelyeket 10—20 év
vel ezelőttről már ismertünk, de annak idején a 
mohákat csak hézagosan kutattuk. Fontosnak tar
tottuk olyan, lelőhelyek moháinak alaposabb megis
merését, amelyek virágos növények tekintetében 
mint nevezetes pontok ismeretesek, így különösen 
a cifra kankalin (Primula auricula) egyik legérdeke
sebb reliktumnövény termőhelyeit, Általános tör
vényszerűség, hogy a különös érdekességü virágos 
növényekben gazdag sziklákon legtöbbször a virág-
talan növények is érdekesek, minthogy ugyanazok 
a természeti tényezők, melyek reliktumként virágos 
növényeket megőriztek, többnyire mohákat, esetleg 
más virágtalan reliktumokat is fenntartottak. 

A Magyar Középhegység dolomithegyei arról ne
vezetesek, hogy csekély tengerszintfeletti magassá
guk ellenére olyan alhavasi és boreális jellegű nö
vényfajokat, továbbá a virágos növények sorában 
endemizmiusokat is őriztek meg, melyek ugyanezek
ben a hegységekben mészkő és: egyéb sziklákon hiá
nyoznak. Erre a tényre először Zólyomi Bálint mu
tatott rá ési a jelenséget nagyon találóan, a dolomit 
és1 a mészkő eltérő geomorfológiájával és fejlődés
történetével magyarázta meg. A bükk-korszakban 
a pados, réteges szerkezetű mészkő sokkal tökélete
sebben beerdősödött, mint a darabos, töredező, a mál
lásnak ' ellenálló, sziklapadokat alig létrehozó dolo
mit. Ilyen módon egyes sziklalakó alhavasi vagy 
boreális (dealpin) növények, mind a virágosak, mind 
a mohák, megmaradhattak a nem teljesen beerdősö
dött dolomitsziklákon, éspedig a váci Naszálytól 
egészen a Keszthelyi hegységig, míg ugyanennek a 
területnek mészkőszirtjein, amelyeket a bükk-kor
szakban az erdő sokkal sűrűbben benőtt, ezek közül 
sok kipusztult s a jelenkorban a mészkőről hiány
zik. 

Kutattuk, hogy melyek azok az alhavasi (mon-
tán-dealpin) mohák, melyek> a Bakonyban, a Bala
tonfelvidéken és a Keszthelyi hegységben a viszony
lag alacsony dolomithegyeken élnek, de ugyanezen 
a területen a mészkőzeten hiányoznak. Mindezek 
mészkedvelő fajok, melyek nagyobb hegységekben, 
főleg a Kárpátokban, egy részük már a Bükkben is, 
mészkőzeten is előfordul, de gyakorivá csak a Kár
pátokban válnak. 

A Bakony keleti részén hasonló, de nagyobb sza
bású dolomit-szurdokokat és szirteket találunk, 
mint a Vértesben. A várpalotai Barokvölgy és Vár
völgy, az eplényi Tobánhegy, az alsó Cuhavölgy 
dealpin reliktumokban viszonylag, gazdag helyek. 
A dealpin és montán elemek nagyrészt a Vértessel 
közösek: Preissia quadrata, Metzgeria pubescens, 
Leiocolea Mülleri, Pedinophyllum interruptum, Sca-
pania aspera, S. calcicola, Distichium montanum, 
Bartramia Oederi, Myurella julacea. Közös érdekes
ség az AnomodonJ rostratus, Cirriphyllum germani-
cum. Barlangokban az Orthothecium intricatum, 
Isopterygium pulchellum többfelé előfordul, így 
utóbbi bőven a bakonybéli Somhegy Nagy pénzlik 
nevű barlangjában. 

A Vértessel ellentétben a Bakonyban olyan szur
dokok is vannak, amelyekben patak folyik végig, 
mint amilyen a bakonynánaij és bodajki Gajai-szur-
dokok, a Cuhavölgy, a Somíberekséd, a Tisztavíz,1 a 
Gella, a Gerence völgyének néhány szakasza Ba-
konybélnél, Kövesdpatak Farkasgyepűnél és mások. 
Ezek azonban nagyrészt mészkőben és nem dolomit
ban vannak. 

Sorra véve az egyes érdekes ilyen természetű 
helyeket, először a patakos, majd a folyóvíz nélküli 
szurdokokat, a következő jellemzést adhatjuk: 

1. A szorosabb értelemben vett Bakony. 

A szoros értelemben vett Bakony résztájai az 
Északi-Bakony, a Déli-Bakony és a Keleti-Bakony 
(Bulla, 1962). 

A Cuhavölgy felső szakaszában Csesznek alatt 
mészkőben csak kisebb szurdok van, itt, helyenként 
a dolomit határán a Preissia quadrata, Reboulia 
hemisphaerica, Leiocolea Mülleri, Fissidens pusillus 
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var. minutulus, Dichodontium pellucidum, Mnium 
marginatum^ Anomodon rastratus, Leskea catenu-
lata, Amblystegium. confervoides, Cirriphyllum cras-
sinervium, Rhynchostegiumj murale érdekesebbek. 

A Cuhavölgy alsó szakaszában, Bakonyszentlász-
iónál a dolomit és mészkő határán érdekesebb 
együttes van, tagjai a Metzgeria pubescens, M. con
jugata, Leiocolea Mülleri, Pedinophyllum interrup-
mm, Cololejeunea Rossettina, Seligeri pusilla, Gym
nostomum rupestre, Bartramia Oederi, B. pomifor-
mis, Anomodon rostratus, Thamnium alopecurum, 
Isothecium filescens, Eurhynchium Zetterstedtii, 
Cirriphyllum Vaucheri, Taxiphyllum depressum, a 
Zsiványbarlangban a Rhynchostegiella algiriana és 
R. pallidirostris is előfordul. 

A bakonyoszlopi ördögárok mészkő-azurdokábar: 
a Metzgeria pubescens, Pedinophyllum interruptum, 
Scapania aspera, Cololejeunea calcarea, С rosset
tiana, Fissidens pusillus var. minutulus, Seligeria 
pusilla, Gymnostomum rupestre, Tortula muralis 
var. obtusifolia, Rhodobryum roseum, Bartramia 
Oederi, Anomodon rostratus, Thamnium alopecu
rum, Isothecium filescens, Cirriphyllum crassiner-
vium, C. Vaucheri, Brachythecium glareosum, 
Eurhynchium Zetterstedtii, Taxiphyllum depressum, 
Orthothecium intricatum az érdekesebbek. 

A bakonynánai! Gajarszurdokban, mészkövön tö
megesen a Conocephalum conicum, előfordul a Metz
geria conjugata, Mnium marginatum, Thamnium 
alopecurum, Isothecium filescens, Cirriphyllum cras
sinervium, sziklafülkékben a Gymnostomum ru
pestre, Eucladium verticillatum, Orthothecium 
intricatum is. 

A Somberekséd rövid, de nagyon szép szurdo
kában Ugodnál a Metzgeria conjugata, Cololejeunea 
calcarea, C. Rossettiana, Mnium rostratum, Tham
nium alopecurum, Amblystegium confervoides, Cir
riphyllum crassinervium, Taxiphyllum depressum, 
Hypnum incurvatum érdekesebb. 

Padragon a Kabhegytől nyugatra eocén mészkő
ben van hasonló szurdokvölgy, a Kövesárok. Szik
láin a Leiocolea Mülleri, a Pedinophyllum interrup
tum, a Seligeria pusillay Fissidens pusillus var. mi
nutulus, Mnium] marginatum;, M. rostratum, Tham
nium alopecurum, Isothecium filescens, Anomodon 
rostratus, Cirriphyllum crassinercium, Rhynchoste-
gium murale, Taxiphyllum depressum, Hypnum in
curvatum, sziklás-sekély patakmederben pedig a 
Rhynchostegiella Jacquinii, a Hygrohypnum pa
lustre, Brachythecium rivulare, Eurhynchium rus-
ciforme társaságában fordul elő. 

Száraz,, paitaknélküli szurdokok és más hűvös 
mikroklímazúgok a dolomiton a következők: 
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Várpalotától északra a Barokvölgyben a Rebou-
lia hemisphaerica, Preissia quadrata, Pedinophyl
lum interruptum, Leiocolea Mülleri, Madotheca lae-
vigate, Scapania calcicola, Frullania tamarisci, Colo
lejeunea calcarea, Gymnostomum rupestre, Bartra
mia Oederi, Hygrohypnum palustre, Distichium mon
tanum, Pohlia cruda, Mnium rostratum, Anomodon 
rostratus, Thamnium alopecurum, Isothecium files
cens, Amblystegium confervoides, Cirriphyllum 
crassinervium, C. Vaucheri, С germanicum, Eurhyn
chium Zetterstedtii, Rhynchostegium murale, Taxi
phyllum depressum fordul elő. 

A várpalotai Várvölgyben a Clevea hyalina, a 
Metzgeria pubescens, Leiocolea Mülleri, Pedinophyl
lum interruptum, Scapania aequiloba, Cololejeunea 
calcarea, Frullania tamarisci, Distichium montanum 
rupestre, Eucladium verticillatum, Trichostomum 
mutabile, Bartramia Oederi, Thamnium alopecu
rum, Myurella julacea, Leskea catenulata, Anomo
don rostratus, Isothecium filescens, Amblystegium 
confervoides, Cirriphyllum crassinervium, С Vau
cheri, Eurhynchium Zettersetdtii, Rhynchostegiella 
algiriana, Orthothecium intricatum, Taxiphyllum 
depressum, Hypnum Vaucheri nevezetes. 

A Szunyogvölgy felett Hajmáskérnél, északi fek
vésű dolomitsziklákon a Scapania aequiloba, Colo
lejeunea calcarea, Fissidens eristatus, Trichostomum 
crispulum, Plagiobryum Zierii, Bartramia Oederi, 
Thamnium alopecurum, Cirriphyllum Vaucheri, Ta
xiphyllum depressum fordulnak elő. 

A Szárazgerence völgyében Bakonybélnél na
gyobbrészt dolomiton a Metzgeria conjugata, Pedi
nophyllum interruptum, Cololejeunea Rossettiana, 
Fissidens pusillus var. minutulus, Anomodon rostra
tus., Thamnium alopecurum, Cirriphyllum crassiner
vium, С Vaucheri, a völgy barlangjában (Betyár-
barlang) a Seligeria pusilla, Gymnostomum rupestre, 
Taxiphylllum depressum, Orthothecium intricatum 
is előfordul. 

Az ugyancsak Bakonybél közelében levő Szarvad
árok érdekessége a Madotheca levigata. 

A Tobánhegy északi fekvésű szép dolomitszik
láin, a Primula auricula termőhelyén a Reboulia 
hemisphaerica, Preissia quadrata, Leiocolea Mülleri, 
Pedinophyllum interruptum, Distichium montanum, 
Gymnostomum rupestre, Bartramia Oederi, Myu
rella julacea, Isothecium filescens, Anomodon rost
ratus, Taxiphyllum depressum, Orthothecium intri
catum az érdekesebbek. 

Hasonlóképpen nevezetes északi dolomitsziklák 
a következők: 

Az Esztergáli-völgy északi dolomitszikláin a Pa-
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pod alatt, a Primula auricula termőhelyén az érde
kesebb mohafajok: 

Reboulia hemisphaerica, Pedinophyllum inter
ruptum, Leiocolea Mülleri, Scapania aspera, Fissi-
dens eristatus, F. pusillus v. minutulus, Distichium 
montanum Seligeria pusilla, Gymnostomum ru-
pestre, Eucladium vertieillatum, Barbula rigidula, 
Tortula muralis var. aestiva, Bartramia Oederi, 
Neckera Besseri, N. complanata, N. crispa, Isothe-
cium filescens, Thamnium alopecurum, Leskea ca-
tenulata, Amblystegium confervoides, A. compac-
tum, Orthothecium intricatum, Taxiphyllum dep
ressum. 

A Miklóspál-hegy északi dolomitszikláin Bánd 
felett, a tiszafa termőhelyén a Metzgeria pubescens, 
Pedinophyllum interruptum, Cololejeunea calcarea, 
Fissidens eristatus, Distichium montanum, Gymno
stomum rupestre, Trichostomum crispulum, Bartra
mia Oederi, Neckera crispa, N. complanata, Isothe
cium filescens, Thamnium alopecurum, Leskea ca-
tenulata, Anomodon longifolius, Camptothecium 
Philippeanum, Cirri phyllum crassinercium, Taxi
phyllum depressum a növény földrajzi érdekességek. 

A szomszédos Malomhegy északi dolomitszikláin 
(Márkó felett), a Primula auricula termőhelyén fel
tűnik, hogy sémi más érdekes virágos növény, sein 
moha nem mutatható ki. Csupán a Tortella tor-
tuosa, Neckera crispa, Leskea nervosa lakja a szik
lákat. 

A Répás-árok és folytatása, a Márvánj'kő-árok 
Bakonykoppánynál helyenként szurdokszerű, és 
szép északi fekvésű, árnyas dolomitsziklák díszítik. 
Moha-érdekességei a Metzgeria conjugata, Pedino
phyllum interruptum, Cololejeunea Rossettiana, Fis
sidens eristatus, Hymenostylium curvirostre, Tham
nium alopecurum, Isothecium filescens, Anomodon 
rostratus, Amblystegium confervoides, Camptothe
cium Philippeanum, Cirriphyllum Vaucheri, С cras
sinercium, Hypnum incurvatum, a Taxiphyllum 
depressum mellett különösképp a Taxiphyllum den
sifolium. 

Nagyon hasonló, de kisebb a szoszédos Bécsi
árok, Bakonyszűcsnél. Mindkét árok a Polystichum 
setiferum nevezetes termőhelye. A Bécsiárok szik
láin a Pedinophyllum interruptum, Cololejeunea 
Rossettiana, Cirriphyllum crassinervium, Taxiphyl
lum depressum, T. densifolium élnek. 

Nevezetes tagja ennek a mohaegyüttesnek a Ta
xiphyllum densifolium, mint keleti elterjedésű faj. 
Egy évtizede még a Kaukázus bennszülöttjének tar
tották, mert felfedezése után hosszú évtizedekig 
máshonnan nem vált ismertté. Az utóbbi évtized
ben azonban megtaláltuk a Sátorhegység, a Tornai 

Karszt, a Bükk, a Mátra, a Börzsöny, a Visegrádi 
hegység és a Mecsek területén. Mind ez ideig a Vi
segrádi hegység, és a Mecsek között ismeretlen volt, 
A Bécsi^árokban! és a Márványkő-árokban való fel
fedezése összeköti a Visegrádi hegységben ismert 
termőhelyét a Mecsekkel. Előfordul a Kárpátokban 
is. A Kárpátok lengyel oldalán először Lisowski a 
Biesizczad-ban (Solinka, 680 m) találta meg, majd 
Borosi Á. Szlovákia területén a Kis-Kárpátokban, a 
Pozsonyborostyánkő = Pajstuni (Borinka) sziklaszo
rosban (Kupferhammer) és a libetbányai Vepor-on, 
továbbá a Déli Kárpátokban Brassó mellett a Sipoly
völgyben a Nagykőhavas aljában, a Malomdombok 
felett, Vajda L. pedig a Bucsecs aljában a Bucsoiu 
csúcs alatt. Ezek szerint a Kárpátokban és a Kár
pátok medencéinek középhegységeiben is elterjedt, 
bár ritka. A Kárpátoktól, illetve a Magyar Közép
hegységtől nyugatra nem fordul elő. Valószínű vi
szont, hogy a Kárpátok és a Kaukázus között, így 
a Balkánon, még fel fogják fedezni. Mészkő vön, an
deziten és hoimokkövön egyaránt előfordul. 

Az árnyékosi dolomit- és mészkősziklákon a Co-
nocephalum conicum, Seligeria pusilla, Rhodobryum 
roseum, Mnium marginatum, Isothecium filescens, 
a Neckerar faj ok, Thamnium alopecurum, Anomo
don rostratus, Eurhynehium Zetterstedtii, Cirriphyl
lum Vaucheri, С crassinercium, Taxiphyllum. dep
ressum a Bakonyban más termőhelyeken is elég 
gyakoriak. 

Hárskút határában, a Borostyánhegyen a tiszafa 
(Taxus baccata) termőhelyén nevezetes a savanyú 
aljzat ritkasága folytán tájunkon ritka Pogonatum 
urnigerum. 

Az inotai Baglyashegy vértesi típusú dolomit
hegy. Bryológiai nevezetessége, hogy gazdagon ki
fejlődött tavaszi telepes májmoha synusiumi-ban a 
dolomit reliktumjellegű Clevea hyalina-ja is előfor
dul, ugyanitt a ritka Pottia Starkeana is, Phascum 
curvicolum-mal. A napos dolomitsziklákon a 
Grimmia orbicularis, G. anodon, G. apocarpa var. 
brunnescens bőven fordul elő. Az északi sziklákon 
a Trichostomum mutabile. Az említett Grimmia-
fajok közül a G. orbicularis és a G. anodon sokkal 
inkább a mészkősziklák növénye, mészkövön a Ma
gyar Középhegységben sokkal gyakoribb, itt azon
ban a dolomiton is előfordul. A Hypnum Vaucheri 
az Északi Kárpátok mészkő szikláinak jellegzetes 
faja, a szorosabb értelemben vett Bakony dolomit
ján előfordul Pétfürdő fölött. Felsőballánál dolomi
ton Bartha A. a Dicranum Mühlenbeckii-t gyűjtötte. 

A szorosabb értelemben vett Bakony nyugati, 
északnyugati és délnyugati részén, ahol a fenyőtáji 
klíma hatása már jelentkezik, a mészkövön is sok 
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a dealpin moha, a patakos völgyek eocénkorú 
mészkövén egészen kisszerű sziklákon is találko
zunk velük. Bakonybél mellett, a Kerteskő kréta
korú mészkőszikláin a Metzgeria pubescens, M. con-
jugata, Cololejeunea Rossettiama, Seligeria pusilla, 
Anomodon rostratus, Amblystegium confervoides, 
Rhynchostegiella algiriana, Taxiphyllum depressum-
mal a Bartramia Oederi terem, utóbbi a Pedino-
phyllum interruptum, Seligeria pusilla, Distichium 
montanum társaságában a Hegyeskő szirtjén is elő
fordul, sőt a Tisztavíz, vagy más néven Fekete-Séd 
völgyének patakparti eocénkorú mészkőpadjain sem 
hiányzik, ahol a Preissia quadrata, Metzgeria pu
bescens, Solenostoma triste, Leiocolea Mülleri, Pe-
dinophyllum interruptum, Cololejeunea calcarea, 
Seligeria pusilla, Gymnostomum rupestre, Mnium 
orthorrhynchium var. lycopodioides, Orthothecium 
intricatum társaságában fordul elő. 

A szomszédes Gellavölgy egészen kis eocén 
mészkőből felépített szorulatában is előfordul a Pe-
dinophyllum interruptum, Cololejeunea Rossettiana, 
Seligeria pusilla, Gymnostomum rupestre, Tham-
nium alopecurum. 

Mindezekről a mészkősziklákról hiányzik azon
ban a Myurella julacea, a Hypnum Vaucheri, me
lyek a Bakonyban és a Magyar Középhegység többi 
dunántúli tagján, a Vértesben ós a Budai hegység
ben csak a dolomit reliktumai, mint a Primula 
auricula. A Hypnum Vaucheri mészkövön legköze
lebb a Bükkben a Bélkőn, majd bőven az Északi 
Kárpátokban fordul elő. 

2. A Balaton-felvidék. 

A Balaton-felvidéki (Bulla, 1962) dolomitterüle
ten érdekesebb északi sziklák vannak a balatonfü
redi Köloska-forrás felett. Ezek a Koloska-sziklák, 
ahol a Scapania calcicola, a Cololejeunea calcarea, 
Fissidens eristatus, Trichostomu mutabile, Neckera 
crispa, N. complanata, Isothecium filescens, Leskea 
catenulata, Chrysohypnum chrysophyllum, Hypnum 
incurvatum az érdekesebb fajok. 

Hasonló szirtek vannak Szentkirályszabadja mel
lett a Malomvölgy felső végénél („Sziklahegy"). Itt 
a Reboulia hemisphaerica, Fissidens1 eristatus, Bar-
bula rigidula, Myurella julacea, Leskea catenulata, 
Amblystegium compaetum (sziklarepedésekben), 
Hypnum Vaucheri az érdekességek. 

Felsőörsnél a Bakony-típusú dolomithegyek 
ugyancsak nagyon megközelítik a Balatont. A leg
szebb dolomitflóra itt a Malomvölgy felett, a Ká
poszta-tető északi lejtőjén díszlik, mohaszintjének 
jellegzetes elemei: Leiocolea Mülleri, Scapania as-

pera, Frullania tamarisci, Cololejeunea calcarea, 
Ditrichum flexicaule, Distichium montanum, Tri
chostomum mutabile, Leskea catenulata, Rhytidium 
rugosum, 

3. A Keszthelyi hegység 

A Keszthelyi hegységben (Bulla, 1962) Gyenes-
di ásnál aLóhegy (helyesen Széktető) északi lejtője, 
az Ingóvölgy felett, a Csiderkút és Büdöskút között, 
a Cimicifuga foetida termőhelye nevezetes, ahol a 
Metzgeria pubescens, Scapania calcicola, Fissidens 
eristatus, Distichium montanum, Trichostomum 
crispulum, Leskea catenulata, Chrysohypnum chry
sophyllum, főleg azonban a Myurella julacea előfor
dulása érdekes. 

A szomszédos Petőhegy, a Primula auricula ne
vezetes termőhelyén csupán a Lophozia Mülleri, 
Scapania calcicola, S. aspera, Trichostomum muta
bile nevezetes, a hegy más pontján azonban a Myu
rella julacea-t is sikerült megtalálni. 

Érdekesebb sziklacsoport a „Kümell" a Csider-
völgy felett, Scapania calcicola, Cololejeunea calca
rea, Fissidens eristatus, Gymnostomum rupestre, 
Rhodobryum roseum, Myurella julacea, Hypnum 
Vaucheri-vel. A Hypnum Vaucheri a Vadleán-lik 
szikláin is előfordul. 

Cserszegtomajnál, Rezi irányában nevezetes 
északias fekvésű dolomitszirt a Csókakő, a régi 
keszthelyi flórakutatók óta szinte klasszikus hely, 
mohaflórája azonban szegényes, csupán a Frullania 
tamarisci, Fissidens eristatus, Seligeria pusilla, Rho
dobryum roseum, Isothecium filescens, Neckera 
crispa, N. complanata, Amblystegium confervoides, 
Chrysohypnum — Campylium calcareum (Ch. Som-
merfeltii auct.), Cirriphyllum Vaucheri, Taxiphyl
lum depressum emelhető ki. 

Érdekesebb pont a Kispúpos-hegy vagy Hosszú
hegy Rezi mellett. Északi dolomitszikláin a Grimal-
dia fragrans, Reboulia hemisphaerica., Leiocolea 
Mülleri, Pedinophyllum interruptum, Scapania as
pera, Cololejeunea calcarea, Eucladium verticilla-
tum, Funaria dentata, Anomodon rostratus, Amb
lystegium confervoides, Cirriphyllum Vaucheri, Les
kea catenulata, Rhynchostegiella algiriana, Taxi
phyllum depressum fordulnak elő, míg a Púpos
hegy dolomitszikláinak kis barlangjában az Amblys
tegium sprucei előfordulása nagyon nevezetes. 

A Szobakű barlangbejáratánál a Lejeunea cavi-
folia — mérsékelten acidofil faj — dolomitsziklán 
él, a Frullania tamarisci dolomiton fordul elő (Bo
dorhálás). Rezinél, a, Bányafő alatt kilúgozott erdő
széli homokon a Pogönatum nanum érdekesebb, 
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Rezinél a gesztenyésben a Leucobryum glaucum, 
Bodorháláson, a Bartramia pomiformis egyetlen he
lyen a Keszthelyi hegységben dolomitterületen is 
előfordul. 

Balatonedericsnél az Edericsi-hegy völgyhajla
tában a Neckera Besseri, Anomodon rostratus, Cir-
riphyllum Vaucheri, Taxiphyllum depre&sum for-
dulnaik elő. Ezek közül az Anomodon rostratus ér
dekesebb; ez viszont sem itt, sem egyebütt a Kö
zéphegységben a dolomithoz nem ragaszkodik, a 
Vértes-hegységben is ugyanúgy megtalálható mészr-
sziklák repedéseiben, főleg az áthajló sziklák aljá
ban, mint a dolomitsziklák hasonló helyein. Gya
koribb ai Bükk-hegységfoen, ahol mészkövön él. Sa
játosan azonban a Kárpátokban sokkal ritkább, 
mint a Magyar Középhegység területén. 

A Keszthelyi hegységben a dolomit hegyek na
gyon hasonlók a Bakony és a Vértes dolomit domb
jaihoz, azonban a valamivel enyhébb, párásabb, csa
padékosabb, a Földközi-tenger mellékhez hasonlóbb 
(submediterrán) éghajlat hatása a xerophyton mo
haszintben is megnyilvánul. A kontinentális karak
terű, de a szélsőségesen száraz éghajlatot kerülő 
Rhytidium rugosum itt tömeges,, jellegzetes, míg a 
Bakony—Gerecse dolomitjain felette ritka és ezek
nek a hegységeknek a nem dolomit felépítésű terü
letein, a bazalt hegyeken fordul elő, azonban itt sem 
tömegesen. 

Az összegyűjtött adatokból leszűrhető az a meg
állapítás, hogy a napfényes, déli lejtők mohaflórá

jában a dolomit és a mészkő közt alig mutatható 
ki eltérés. Ami eltérés mutatkozik, az a mészkő pa
dos, párkányos, a humuszt jobban megőrző alkatá
val függ össze, ahol az illatos moha (Grimaldia 
fragrans) szinuziuma gazdagabban van kifejlődve, 
mint a dolomiton. Mind a mészkő, mind a dolomit 
Festuca-gyepjeinek gyephiányos foltjain a Tortella 
inclinata, Ditrichum flexicaule, Pleurochaete squar-
rosa a jellemző fajok, amelyek itt-ott még az ande
zitre is képesek átterjedni. A Rhytidium előfordu
lása nem a dolomittal, hanem a klímával függ 
össze. 

Az északi fekvésben, vagy szurdokszer û mikro
klímában levő dolomitsziklák ezzel szemben hideg
időszaki reliktumokat őriztek meg, mint amilyen a 
Leiocolea Mülleri, Scapania aspera, S. aequiloba, S. 
calcicola, Plagiobryum Zierii, Bartramia Oederi, 
Myurella julacea, Hypnum Vaucheri, melyek külö
nösen a virágos reliktumok (Primula auricula, Fes-
tuca amethystina) termőhelyén, vagy annak köze
lében! bukannak fel, s mint nálunk legtöbbször, ta
lálkozunk a délies Cololejeunea calcarea, Trichos-
tomum mutabile fajokkal. A reliktumr-természetű 
mohafajok közül a Magyar Középhegységben s így 
a Bakonyban és környékén, szigorúan dolomithoz 
van kötve a Myurella julacea (kukacmoha). Hasonló 
a Hypnum Vaucheri; ez azonban már a Bükk-hegy-
ségi Bélkőn mészkősziklákon jelenik meg, az Északi 
Kárpátokban pedig mindkettő mind mészkövön, 
mind dolomiton él, bár mindkettő itt is dolomiton 
ereszkedik a legmélyebbre. 

Dr. Boros Ádám ós Vajda László 
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M o o s g e o g r a p h i e d e s 

Auf Grund der Untersuchungen im Bakony, Ba-
iatonoberland und Keszthelyer Gebirge kann fest
gestellt werden, dass betreffs der Moosflora der son
nigen, südlichen Abhänge, gleich ob sie aus Dolo
mit, oder aus Kalkstein aufgebaut sind, kaum ein 
Unterschied zu finden ist. Wenn ein Unterschied 
sich doch feststellen lässt, so hängt es mit der kan
tigen, bankigen Gestaltung des Kalkgesteins, zu
sammen die den Humus eher bewahrt und wo das 
Sinusium der Grimaldia fragrans sich ohne floris
tische Verschiedenheit reicher als auf Dolomit, aus
bilden kann. Auf den leeren Flächen der- Festuca-
Rasen sind, auf Kalkstein ebenso, wie auf Dolomit, 
Tortella inclinata, Ditrichum flexicaule, Pleuro-
chaete squarrosa, die sich auch anderswo im Mit
telgebirge, selbst auf Andesit, ausbreiten können, 
die charakteristischen Arten. Das reichere Vorkom
men des Rhytidium rugosum im Keszthelyer Ge
birge hängt nicht mit der Dolomitunterlage, son-
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Dolomits vom Bakony 

dem mit dem günstigeren submediterranen Klima, 
zusammen. 

In nördlicher Lage und im Mikroklima der Eng
pässe bewahren hingegen die Dolomitfelsen solche 
Relikte aus den Kälteperioden auf, wie Leiocolea 
Mülleri, Scapania aspera, S. aequiloba, S. calcicola, 
Plagiobryum Zierii, Bartramia Cederi, Myurella ju-
lacea, Hypnum Vaucheri, die besonders auf den 
Fundorten der Phanerogamen-Relikte (Primula 
auricola, Festuca amethystina) auftauchen und dort 
(bei uns) meistens mit den südlichen Cololejeunea 
calcarea, Trichostomum mutabile zusammentreffen. 
Unter diesen reliktartigen Moosen ist Myurella ju-
lacea im Ungarischen Mittelgebirge und im Bakony 
streng an Dolomit gebunden. Änlich verhält sich 
Hypnum Vaucheri, das aber im Bükkgebirge, aui 
dem Bélkő, auf Kalkstein erscheint. In den Nord
karpaten leben beide sowohl auf Kalk, wie auf Do
lomit, zwar gehen beide auf Dolomit am tiefsten 
herunter. 

A. Boros und L. Vajda 
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