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A fennsík hűvösebb, csapadékosabb, 
nagyobb légnedvességű, kiegyenlí
tettebb klímájához képest a délre 

fekvő hegyek szárazabbak, melegebbek és 
szélsőségesebbek. Ennek megfelelően ala
kultak ki a növényzeti zónák is. A bükk-
fennsík mikroklímája különleges, óriási hő
mérsékletkülönbség alakulhat ki, például 
Eger és a fennsík töbrei között 10-20 °C el
térést is mérhetünk. Láttam már olyat ok
tóber végén, hogy a réten vastagon állt a 
zúzmara, míg a körülötte lévő fákon csodá
latosan virítottak az őszi levelek, tulajdon
képpen ősz és tél egyszerre volt jelen (a 
Kertbarát Magazin 2020/11-12. számában 
jelentek meg fotók erről a különlegességről). 

Ekkor már mínusz 10 vagy 15 °C is kiala
kulhat a töbrök alján. Ennek a jelenségnek a 
szélsőségesebb változata, amikor nyáron is 
fagypont alá esik a hőmérséklet. A hideg 
légtavakban kicsapódik a magas páratarta
lom és rétegködök képződnek, amelyek kü
lönleges, elvarázsolt hangulatot kölcsönöz
nek a tájnak. Ez a mikroklíma különösen 
kedvez a hidegkedvelő növényeknek, emi
att jégkorszaki reliktumfajok is előfordul
nak itt, mint például az északi sárkányfű. A 
szurdokvölgyekben és sziklafalakon meg
található még a sárga ibolya, a havasi ikra
virág és a havasi iszalag is.

Molnár péter 

virágos réteken a Bükkben
Minden évszakban érdemes felkeresni a bükköt. télen a havas és zúzmarás tájak ejtik ámulatba az embert, 

ősszel a csodálatos lombszínek miatt érdemes idelátogatni, tavasszal a virágba boruló erdőaljak, 
míg nyáron a csodálatos rétek látványa vonzza a turistákat. Különösen hajnalban elragadó 

a hegyi rétek hangulata, amikor köd üli meg a tájat és harmatcseppek csillognak a leveleken.

Hol	Mit	talÁlunk?
A nyári rétek gazdag növény- és rovarvilá
ga egyedülálló, érdemes emiatt pár túrát 
tenni. A hegyi rétek nyár elején színpompá
sak. Ilyenkor tömegesen nyílnak a harang

virágok, a margaréta, a kosborok, a lóhere
félék, a kakascímer, a pacsirtafüvek, a pa
lástfű, a kakukkszegfű. gyönyörű rétek ta
lálhatók a nagy-Eged tetején, ahol június
ban virágzik a tarka nőszirom, a Hereg-
réten fantasztikus gólyaorrmezőket látha

tunk. A fennsík számos gyönyörű helye  
közül említhetem a Kis-mezőt, a nagy-me
zőt, a Kecskeláb-rétet, a Kis-sárrétet és a 
zsidó-rétet. sok helyen borókák tarkítják a 
réteket. rengeteg növényritkasággal talál
kozhatunk túráink folyamán. A szibériai nő
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szirom nagy lila foltokat alkot a Kis-mezőn és 
a nagy-mezőn júniusban. A Kecskeláb-rét kör
nyékén megtalálhatjuk a különlegesen sza
porodó – a levelek hónaljában képződnek az 
apró fiókhagymái – tüzes liliomot, az erdők 
szegélyén pedig a pompás turbánliliom virít.

Fontos megem
líteni, hogy a bükk-

fennsík nagy része fo
kozottan védett terület, 
emiatt  csak  a  turista

ösvények  vonalán  
járható. 

Réti szegfű

A turbánliliom inkább az erdő-
szélek, ritkásabb erdők lakója

A gólyaorr tömött állományt 
alkot a Hereg-réten

A tűzliliom is ritka faja 
a bükki réteknek

A réti margitvirág júniusban 
virít a Hereg-réten

Az északi sárkányfű a Bükkben 
csak két helyen virágzik

A nagy pacsirtafű májusban, 
júniusban virágzik Nyúlszapuka
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