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TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ 
BOTANIKAI K U T A T Á S A BÜKKI 
NEMZETI PARKBAN (1980-1985) 

DR. SIMON TIBOR 

Jelen beszámolómban — mint koordináló — a botanikai kuta
tás folyamatából az általam fontosabbnak tartott, új, eredmény
nyel biztató, ill. máris eredményeket felmutató egyes résztémái-

. ból adok rövid áttekintést. A flóra-kataszter elkészítése során az 
összes eddig publikált és gyűjtött példányra vonatkozó adatot 
figyelembe veszik és friss bejárásokkal kontrollálják a korábbi 
adatokat, ill. újabb előfordulásokat mutatnak ki. Utóbbi főleg az 
eddig kevésbé kutatott virágtalan flóra (algák, gombák, zuzmók, 
mohák) területén történik. A virágosak terén külön figyelmet for
dítanak a védendő reliktum fajok, bennszülött ritkaságok pon
tos előfordulásának megállapítására. 

A több lépcsőben emelkedő Bükiknhegység — különösen a Magas-Bükk —, 
az északkeleti középhegység ( = „Magyar Kárpátok") impozáns, fennsíkjaival, 
szurdokvölgyeivel és „köve ive l " magashegységi karakterű része. A második 
és harmadik lépcsőt zömmel egybefüggő lomberdők borítják. A harmadik, leg
magasabb, tönkszerű tépcsőfok tetején a peremletörések fehérlő mészkőszikla
falai jelentenek festői látványt. Geológiai-geomorfológiai struktúrája alapján 
az Északi Kárpátok délre előretolt takarójának, mészkőszirtes, mészkőtáblás, 
palás alapzatú részének, sarokbástyájának tekinthető. E jellegeivel szorosan 
összefügg termőhelyi változatossága, hidrológiája, pannon és kárpáti elemek
ben gazdag növényzete, állatvilága. Erdői, sziklai növényzete a fennsíki ré
tek reliktum növény- és állatfajokat, különleges, montán biocönózisokat, a 
természeteshez közelálló életközösségeket őriznek. 

Tájképi szépségeivel, természeti értékeivel ez a terület lett az egyetlen 
olyan nemzeti parkunk (1976), amely csaknem egész területén az eredetihez 
közelálló, erdős természeti tájat hivatott védeni, fenntartani a kutatás, a ta
nulás, a gyönyörködtetés, a pihenés számára. 

Bár a terepbiológiai kutatás (florisztika, faunisztika, cönológia, ökológia) 
igen jelentős múltra és értékes eredményekre tekinthet vissza a nemzeti park 
létrehozása sürgős és további feladatokat tűzött ki a tudományos kutatások 
számára. Ezért indult be 1980-ban, gondos tervezés után az Országos Kör 
nyezet és Természetvédelmi Hivatal támogatásával és szervezésében a kife
jezetten természetvédelmi célú kutató munka, a nemzeti park és különösen 
a fokozottan védett területek természeti értékei teljes feltárására, a védelmet 
és fenntartást, kezelést érintő funkcionális folyamatok (pl. hidrológiai dinami
ka, talajváltozási folyamatok, vegetáció-dinamikai jelenségek iránya, sebessége, 
befolyásolása, ökológiai és ökofiziológiai mutatók és struktúrbélyegek megál
lapítása az ökoszisztéma-működés értelmezésére, szupraindividuális rendsze
rek degradáltságának becslésére) megismerésére. Jelenleg 11 intézményhez 
kapcsolódó mintegy 50 kutató munkája irányul ezen feladatok megoldására, 
s ezáltal a B N P működésének elősegítésére. 



A B N P fentebb körvonalazott terepbiológiai vonatkozású kutatása a Bükk 
teljes flóra feltárására, a teljes fauna kataszter ökológiai szemléletű feldolgo
zására, a fokozottan védett területek ökológiai kutatására irányuló témák ke
retében folyik. A z álattani vizsgálatok főleg a talajfauna, a rovarvilág és a 
csiga együttesek faji összetételének, állatföldrajzi értékelésének, ökológiai 
szerepének tisztázására irányulnak. 

A Növénytárban a gyűjteményből 11 200 bükki adatot állítottak össze. El
készült a rigópohár (Cypripedium calceolus) ritka, világszerte védett orchidea 
faj elterjedésének, cönológiai viszonyainak a felmérése. Üj előfordulását talál
ták a Várhegy oldalában, Miskolc-Tapolcánál, Hevesaranyos közelében három 
lelőhelyen, Csernej és Fedémes mellett. Megállapították, hogy az előfordulá
sok zöme leginkább északias kitettségben dolomit alapkőzeten, kalciumban és 
magnéziumban gazdag, üde, kissé bázikus és neutrális talajokon található, 
fényben gazdag, nyíltabb tölgy- és bükk-elegyes erdőkben. Elkészült, mintegy 
120 irodalmi és frissen gyűjtött és feldolgozott növény adat alapján a nyúl-
farkfű-fajok (Sesleria varia, S. heufleriana, S. hungarica) mint védett, hideg
kori ill. glaciális reliktum fajok ponttérképe. A Nagymező fokozottan v é 
dett területén — 11 ha-nyi területen —• részletes flórafelmérés készült. Össze
sen 34 faj — mint értékes természetes génállomány — 17 225 egyedét szám
lálták. Ezen belül 6 ritka ill. védett faj minden egyedét térképre vitték: far-
kasboroszlán (Daphne mezereum), sugár' kankalin (Primula elatior), leánykö
körcsin (Pulsatilla grandis), tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia), Janka tarsóka 
(Thlaspi jankae) és pirosló hunyor (Helleborus purpurescens). E vizsgálatok 
során megállapították, hogy a fokozatosan védett terület bekerítése kedve
zően befolyásolta a növénytakaró regenerálódását! Célszerű lenne a kerítést 
az erdészeti útig kiterjeszteni. Megkezdődött a szőrfű-gyepek mintegy 50 éves 
változásainak cönológiai módszerrel történő felmérése. Florisztikai és cöno
lógiai adatokat közöltek a rekettyés mészkerülő tölgyes (Genista pilose-Quer-
cetum) erdőtárulásról. 

A Bükk-hegységi Teleki-virág (Telekia) populációk (Űj előfordulások!) ta
nulmányozásából kiindulva a faj teljes áreáján feldolgozták e ritka, védendő 
faj cönológiai viszonyait. 

A botanikai kutatást emellett koncentrálták néhány különleges területre, 
amelyek különösen gazdagok természeti kincsekben, még nem eléggé ismertek, 
vagy amelyeken zavaró hatás veszélyezteti a természeti értékeket. így ke
rült sor az „Őserdő", a „Nagymező" fokozottan védett területei vizsgálatára, a 
Csákpilis és a Jávorhegy természeti értékei feltárására, a Szilvásváradi Erdé
szet területén levő botanikai értékek felmérésére. 

Az „Őserdő komplex" vizsgálata 
E különleges, egyedülálló, több korosztályos bükkös állományban (Aconito-

Fagetum), amely a B N P fokozottan védett része, (1942 óta országos természet
védelmi terület) florisztikai, cönológiai, produkcióbiológiai, ökofiziológiai vizs
gálatokat végeztek. E 26,1 ha-os terület 850 m tszf. magasságban található, 
viszonylag zavartalan állapotban. A gombaflóra tanulmányozása során 169 
fajt mutattak ki. Ebből 163 nagygomba, 6 nyálkagomba faj. Megállapították, 
hogy a gombaflórában a szervesanyaglebontó fajok dominálnak: 87,6%. Ezen 
belül 55,1%-ot a xilofág, 32,5° o-ot az avar szaprofiton fajok képviselnek. A 
mikorrhiza-fajok 12,4%^kal vannak jelen. A hazai gombaflórára új fajként mu
tatták ki a Flammulaster riparia-t és a F. erinacea-t. Megállapították, hogy az 
,,őserdő"-állományban a mezo-higrofil és higrofil gombafajok vannak túlsúly
ban: 73%. A rendszeres termőtestszámlálás alapján készített produkció- és 



Bükki Nemzeti Parkr a Ta-
ró-völgy és a Sinkó-bérc 
erdőségei, hátul a Dédesi 
várhegyek (Fotó: Simon T.) 

csapadékgörbék összehasonlítása alapján megállapították, a produkciós maxi
mumok, a tartósan (legalább 1 hónapig tartó) csapadékos időszakokat követték. 
Ugyanakkor az alkalmanként hullott jelentősebb (20 mm feletti) csapadék
mennyiség hatása is mérhető volt. 

A moha-flóra feldolgozása értékes új eredményekkel járt (Orbán 1980, 1981)! 
Kimutattak 65 fajt, három speciális mohatársulást, ebből kettő új a tudomány
ágra, amelyek az élő, ill. a korhadó bükk törzseken élnek. 

A bükkös-,,őserdő" zuzmói 78 fajt mutattak fel. Érdekesség a mediterrán 
elterjedésű Verrucaria marmorea előfordulása. 

A z edényes flórát a területen 66 virágos és 3 páfrányfaj alkotja, ezen belül 
uralkodnak az eurázsiai elemek [pl. békabogyó (Actaea spicata), podagrafű 
(Aegopodium podagraria), szagos müge (Galium odoratum), gombaernyő (Sani-
cula europaea), pajzsos boglárka (Ranunculus cassubicus)], európai pl. [bog
láros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), hagymás fogasír (Dentaria bulbi-
fera), hóvirág (Galanthus nivalis), erdei hajperje (Hordelymus europeus)]. Jel
lemző a keletbalkáni-dacikus pirosló hunyor (Helleborus purpurescens) elő
fordulása. A z életforma-csoportokból jellemző a hemikryptophita túlsúlya (61 
3/o, a geophyta 16%). Utóbbi az erdő gazdag koratavaszi aspektusát mutatja, 
pl. odvas keltike (Corydalis bulbosa), ujjas keltike (C. solida), hóviág (Galan
thus), galambvirág (Isopyrum). A cönológiai felvételezésnél 24 mintaterületen 
minden egyedet megszámoltak, továbbá kilencen az A — D értéket adták meg. 
így 33 cönológiái felvétel a társulás teljes képét adja. Fácies alkotó és egy
ben konstans fajok a szagos müge (Galium odoratum), erdei nenyúljhozzám 
(Impatiens noli-tangere), erdei madársóska (Oxalis acetosella), erdei hajperje 
(Hordelymus europaeus), erdei ibolya (Viola silvestris)i gombaernyő (Sanicula 
europaea). A bükkfa átlagosan 204 példány hektáronként, s általában három 
koronaszintben helyezkedik el. A kevés számú óriás fák törzsátmérője 1—1,2 
m, átlagos magasságuk 47,6 m. Ezekből átlagosan 8 jut egy hektárra. A lomb
záródás alacsony (20—75%), .ama. lehetővé teszi a nagyszámú újulat fejlődését. 
A cserje- és gyepszintben 3996 db fás szárú egyedet számláltak, s ennek 
43%-a bükk! 

Tanulmányozták e bükkösben — mint jelentős ökofiziológiai mutatót — 10 
bükkerdei faj fotoszintetikus aktivitását. Összehasonlítva a nyert értékeket a 
tölgyesben nyert hasonló adatokkal kiderült, hogy a bükkösben a produkti
vitás átlagosan 5%-kial magasabb, a fajok közötti különbség (ingás) a bükkös-



ben kicsi (2—4-szeres), a tölgyes fajoknál nagy (18-szoros). Ugyancsak össze-
hasonlítólag vizsgálták a bükkös és a közeli sziklagyep mohái fotoszintetikus 
aktivitását. Megállapították, hogy a bükkösben élő mohák esetében az átlag
érték magasabb, ezen belül az egyes fajok fotoszintetikus értékei közelebb 
állnak egymáshoz, kiegyenlítettebbek. A sziklagyepben élő mohák és zuz
mók esetében az átlagérték alacsonyabb és fajonként nagyobb ingadozást mu
tat. A z ökológiai csoportokat tekintve a fotoszintetikus aktivitás legkisebb a 
xerofitonoknál és fokozatosan növekszik a mezofitonokon át a higrofitonok 
felé haladva. Ezen belül a zuzmók fotoszintetikus aktivitását nagyságrenddel 
alacsonyabbnak találták. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a mohák 
a virágos növényekhez hasonló fotoszintetikus intenzitással rendelkeznek, míg 
a zuzmók produktivitása ezeknél mintegy ötször alacsonyabb szinten áll. 

Sikerült megállapítani a mért adatok alapján, hogy a bükkfa a vegetációs 
időszakban 489,6 g C0 2 -o t köt meg 1 m 2 levélfelületen. 

Tizenhat bükkös-erdei fajnál meghatározták a szabad aminósavtartalmat és 
az egy órás fotoszintetikus fixálás alatt képződött aminosav mennyiségeket. 
Kimutatták — többek között — az optimálisan produkáló faj óikat [erdei szél-
fű (Mercurialis perennis), erdei hajperje (Hordelymus europaeus), szagos mü
ge (Galiura odoratum)] és azt, hogy a termelődő szabad aminosavak közül az ala-
nin és threonin mennyiségei kiemelkedően nagyok. Fenti ökofiziológiai, terep
élettani vizsgálatok hazai viszonylatban úttörő jellegűnek tekinthetők az ér
tékes eredmények több tanulmányban jelentek meg. 

A flórakép, a cönológiai viszonyok, az anyagforgalom jellege, és az állomány 
fiziognómiája, a több korosztály, a kiemelkedő óriásfák arra utalnak, hogy 
egyedülálló, valóban őserdő karakterű bükkös-állománnyal állunk szemben, 
amelynek fenntartása kiemekedő .természetvédelmi érdek. A bükkös struk
túrája és funkciója kedvezőnek mondható, azonban egyes zavaró körülmé
nyek megváltoztatása szükséges! Át kell helyzeni a területen átvezető turista 
utat (sok az ezzel kapcsolatos szennyezés), meg kell szüntetni a közelben mű
ködő szénégetőt és ami a legfontosabb, az állomány körül véderdő gyűrűt 
kell kialakítani. Ez megvédené az idős, kimagasló fákat a széldöntéstől, javí
taná az állomány lokál- ill. mikroklímáját. 

A Csákpilis-hegy kiemelkedő botanikai értékei új, eddig alig ismert — 
fokozott védelemre érdemes — területet tártak fel Felsőtárkány közelében a 
Csákpilis-hegy (550 m tszf. m.) déli, d.-nyugati dolomit lejtőin. A gerinc kö
zelében több helyen kvarcit is kerül a felszínre és közelben mészköves terü-
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Bükki Nemzeti Park, Eskerenna-völgy, Bükki Nemzeti Park, Eskerenna-völgy, 
erdei fenyves telepítés cseres-tölgyes fiatal gyertyános-tölgyes és fenyőtelepí-

termőhelyen (Fotó: Simon T.) tés és tisztás (Fotó: Simon T.) 

letek is vannak. A z alapkőzet e változatossága a termőhelyek és biocönózisok 
változatos sorát hozta magával. E terület először a papucs kosbor, boldogasz-
szony papucsa (Cypripedium) gazdag — néhány éve ismert — előfordulásával 
vívta ki a figyelmet Mintegy 150—200 tövet számoltak 1982^ben. A meredek, 
délies dolomit hegyoldalt a mediterrán olasz tölgy (Quercus virgíliana) állo
mánya borítja, alatta tisztások sziklagyepjében uralkodik az endemikus, re-
liktum magyar nyúlfarkfű (Sesleria hungarica). E gyepben fedezték fel a 
pontus-mediterrán, alhavasi karakterű henye boroszlán (Daphne cneorum) 
rendkívül gazdag előfordulását (több mint ezer tő! ) , amely korábban a Bükk
ből csak Kisgyőr környékéről volt ismert. A dolomit xerotherm extrazonális 
erdejét Seslerio-Quercetum virgilianae néven közölték, amely a Bükkben csak 
Kisgyőr környékéről volt ismert. A dolomit xerotherm extrazonális erdő a 
cönológiai rendszer feltehetően új, reliktum jellegű társulása lesz! 

A Csákpili s északi oldalán kvarcitos területen Genisto-Quercetum Luzula 
albida típusú állományában a kárpáti jellegű, ritka fehérlő vánkosmoha (Leu-
cobrium glaucum) új, bükki előfordulását mutatták ki. Részletes felvételezés 
alapján készül a Csákpilis-hegy mohaflórája is. Zuzmóból eddig 77 fajt azono
sítottak, közülük új faj a Bükkre a dolomit törmeléken élő Toninia cinereovi-
rens. A terület zuzmóflórájának jellegzetessége, hogy az Aspicidia, Lecanora, 
Caloplaca nemzetségek példányain gyakori a parazita zuzmó, amely jelenség 
a szubmediterrán, mediterrán területekre jellemző! Mindezek és az egyide
jűleg végzett szubmediterrán és pontomediterrán faunát kimutató zoológiai 
vizsgálatok egyértelműen indokolják a fokozott védelem kimondását. 

Hasonló eredménnyel járt az Omassa feletti Jávorhegy tanulmányozása. Itt 
reliktum jellegű társulások (Tilio—Sorbetum, Seslerio—Fagetum, Aconito— 
Fagetum) és fajok [papucs kosbor (Cypripedium), tarka nyúlfarkfű (Sesleria 



varia), korallgyökér (Coralliorhiza trifida), zöldike (Coeloglossum viride), ha
vasi ikravirág (Arabis alpina), zöld fodorka (Asplenium viride), kövi szeder 
(Rubus saxatilis), kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum), karcsú sisak v i 
rág (A. variegatum ssp. gracile), enyves aszat (Cirsium erisithales), gombos 
varjúköröm (Phyteum orbiculare)] tenyésznek, amelyek erőteljes kárpáti ha
tásról tanúskodnak. Ezek esetében is indokolt a fokozott védelem mielőbbi 
kimondása! 

A B N P Igazgatósága felkérésére 1982-ben megkezdték a szilvásváradi erdé
szet még kevéssé ismert területei botanikai feltárását, az új üzemtervezés szá
mára. Átvizsgálták a Bán-, Taró-, Eskerenna- Szana-völgyeket, a határos l e j 
tőket. Üzemtervi ( = v é d e r d ő ) védelemre érdemesnek bizonyoultak a Bán-völgy
fői forrásláp, a dédesi Kisvárhegy gazdag sziklagyep-növényzete, sziklaerde
je, a meredek palalejtők mészkerülő bükkösei (Genisto tinctoriae-Quercetum), 
xerotherm tölgyesei (Corno-Quercetum pubescenti-petraeae), az Eskerenna-
vögy boróka (Juniperus communis) állománya. A z Ablakoskő- és a Leány-völ
gyek a korábbi kutatások alapján ismertek gazdag reliktum növényvilágukról, 
s már eleve fokozottan védett területek! 

A Bélkő egyedülálló reliktum fajai a preglaciális endemikus, fokozottan vé 
dett magyarföldi husáng (Ferula Sadleriana), a melegkori, mediterrán szirti 
pereszlény (Calamintha thymifolia) egyetlen hazai előfordulása és az észak
kárpáti endemikus alhavasi korai szegfű (Dianthus plumarius ssp. praecox). 
Megmentésükre összefogtak a botanikai és az érintett ipari, földtani intézmé
nyek, az O K T H Észak-magyarországi Felügyelősége! A Bélkőorom kikerül a 
bányaterületből és védetté nyilvákiítása, a nemzeti parkhoz csatolása rövide
sen megtörténik. Több éven át folyt az említett fajok magvainak gyűjtése, 
laboratóriumi és terepi vetése, a mesterséges körülmények között nevelt pa
lánták kiültetése. A magyarföldi husáng (Ferula) és a szirti pereszlény (Cala-
,mintha) esetében e munka sikerrel járt. Mind a két fajból több virágzott 1983-
ban a Bélkőorom területén. így fennmarad az utókor számára a Bükknek 
csak a Bélkőn termő kiemelkedő természeti és vegetációtörténeti értékű re
liktum növény együttese, különleges, függőleges helyzetűre billent szikla
maradványa ! 

Rendkívül fontos és szükséges a biológus és erdész szakemberek közös erő
feszítése a nemzeti park természeti értékeinek megóvásában. Ez együttműkö
désnek voltak és vannak eredményei, a jövőben is elengedhetetlen az állandó 
szakmai kapcsolat, a kölcsönös odafigyelés és e tekintetben a nemzeti park 
igazgatóságának körültekintő koordináló munkája. 

A kevéssé zavart ökoszisztémák a jelen és a jövő számára egyedülálló stan
dardok, azaz érzékeny indikátor-hátterek = természeti etalonok, amelyek nem 
maradnak fenn különleges' óvó, tudományos alapon kidolgozott kezelés és gon
doskodás nélkül. Fennmaradásuk mindnyájunk közös érdeke! 

A lapban megje lent tanulmányok szerzői : Baráth László igazgatási osztályvezető. 
Z E F A G , Nagykanizsa ; dr. Bartucz Ferenc O K T H B N P igazgató, Eger ; dr. Csötö
nyi József főelőadó, M É M E F H , Budapest; Dobay Pál erdőfelügyelő, V i seg rád ; dr. 
Gyulai Iván muzeológus, Misko lc ; dr. Hiller István könyvtár főigazgató, EFE, 
Sopron; Hrotkó Lőrinc e rdőfelügyelő, Baja ; dr. Jakucs Pál tanszékvezető egyetemi 
tanár, K L T E Debrecen; Mosonyi Géza T E S Z Ö V főmunkatárs, Pécs ; Németh József 
erdőfelügyelő, Baja ; Rakonezay Zoltán O K T H ált. elnökhelyettes, Budapest; Re
ményfy László e rdőtervező, Eger ; dr. Simon Tibor tanszékvezető egyetemi tanár. 
E L T E Budapest; dr. Zólyomi Bálint az M T A rendes tagja, nyugdíjas, Budapest. 


