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Ablakoskő-völgy és Leány-völgy

JUHÁSZ LAJOS 

A Bü'kk hegység növényzetileg egyik legértékesebb területe az
Ablakoskő-völgy és a Leány-völgy. Az Ablakoskő-völgy megközelítése
vagy az eger—putnoki vasútvonal mentén levő Nagyvisnyó község felől
a széles Nagyvölgyön keresztül felfelé, vagy a báríkúti menedékháztól
délre, a Csurgó-őrház mellett lefelé történhet. A Leány-völgy a Tót-
faluisi-völgyből kiinduló, a Bükk fennsíkon keresztülvezető erdei feltáró
úttól észak felé kanyarodva, az Elza-laknál torkollik egybe az Ablakos-
kő-völggyel.

Mindegyik szabályos szurdok, azaz keskeny, mély völgy. Az Abla-
koskő-völgyben a Nagy-patak csörgedez. A patak évezredek során há t -
ráló erózióval mélyen bevágta magát a mészkőzetbe.

A völgyek felső része magasan fekszik, kb. 800 m magasról mere-
deken lejtenek lefelé. Nagyon árnyékosak, nyáron is alig kapnak napot.
A levegő állandóan párás, a t a laj vastagon humuszos, sok az avar, mely
mindig nedves, ezért bennük sajátos lokális mikroklíma uralkodik. Nyá-
ron is hűvös, ami lehetővé tet te magashegyi, alhavasi növények (ame-
lyek nagyobbrészt jégkorszaki maradványok: glaciális reliktumok) fenn-
maradását.

A szél által szállított és a völgyek al jára szórt avar vastagon össze-
ballmozódva,; a vízzel lemosódott agyaggal barna erdőtalajt képezett.
A völgyek oldalain a mészkősziklák között fekete humuszkarbonát ta-
laj t : rendzinát találunk.

A völgyek alján a mészíkőzet szerves (bitumenes) anyagoktól szürke,,
sötétszürke, karbonkorszaki. A felső részeken a mészkő fehér : triász-
mészkő, melynek rétegeit a krétakorszakiban kezdődő és a harmadkor-
szak végén: a miocénben befejeződő gyűrődés (diszlokáció) élére állí-
totta. Ilyen „élre állt" vastagabb mészkőréteg, mely kevésbé kopott le,
mint a szomszédságában levők, alkotja az Ablakos-követ, két helyen át
van törve, ezek az „ablakok".
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N Ö V É N Y T Á R S U L Á S O K

A völgyekben két növénytársulás nevezetes, éspedig a tipikus szur-
dokerdő (Phyllitidi-Aceretum) és a sziklás oldalakon a sziklai-bükkös
(Seslerio-Fagetum).

I. Phyllitidi-Aceretum

A völgyekben a nyá r annyira hűvös, hogy i lyenkor is éjszaka olykor
0°-ig száll le a hőmérséklet, sőt a laza, vastag humuszos avar között néha
fi rn-szerű jeges havat is találtak. A Lusta-völgyben és a Garadna-völgy-
ben is találtak nyáron jeges hó darabokat (pl. Kol E.). A sajátos hűvös,
nedves lokális mikroklíma a növényzetre is rányomta bélyegét. A ma-
gashegyi, alhavasi és a lúcfenyő-öv fa ja i aránylag nagyszámban for-
dulnak elő.

Uralkodó fafa jok: hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) és magaskőris 
(Fraxinus excelsior), innen a társulás régebbi neve: Acereto-Fraxinetum.
Szórványosan előfordul hegyi szil (Ulmus scabra), sziklás helyen a 
nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és korai juhar (Acer platanoides).
Cserjeszint különféle összetételű: farkasboroszlán (Daphne mezereum),
hólyagfa (Staphylea pinnata), havasi ribiszke (Ribes alpinum) magas-
hegyvidéki dealpin maradvány, fürtös bodza (Sambucus racemosa) stb.

A völgyek alján sok veselke (Chrysosplenium alternifolium), erdei 
nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere) van, néhol fehér acsalapu (Pe-
tasites albus), mely magashegyvidéki fa j , gyakori a farkasbogyó (Scopo-
lia carniolica) alpin-kárpáti-illir faj . Az Ablakoskő-völgy felső részénél
nevezetes a győzedelmes hagyma (Allium victorialiis) alhavasi, alpin faj .
lentebb a havasi ikravirág (Arabis alpina) alhavasi, alpin-szubarktikus,
glaciális rel iktum, olyan sűrűn tenyészik, hogy virágzáskor a sziklákon
fehér szőnyeget képez. A havasi turbolya (Anthriscus nitida) hegyvidéki,
alhavasi, alpin-középeurópai faj, szintén tömeges, ellenben a havasi isza-
lag (Clematis alpina, syn. Atragene alpina), mely alhavasi, alpin-arkti-
kus faj , nem gyakori! szálanként nő, a sziklás bükkösben is előfordul.
A hármaslevelű macskagyökér (Valeriana tripteris) magashegyvidéki,
alpin fa j , bőven van. A borzamag (Pleurospermum austriacum) hegy-
vidéki, alpin-boreális jellegű elem, szórványosan található. A völgyek
alján sok a falgyom (Parietaria officinalis) és a nagy csalán (Urtica dio-
ica var. angustifolia). A sziklás oldalakon bőven tenyészik az évelő hold-
viola (Lunaria rediviva) a társulás jellemző (karakter) faja , ál lományo-
kat is alkot. A sárga ibolya (Viola biflora) a Leány-völgy közepe tá ján
nő. Levelei vese alakúak, két sárga virága van. A fenyves öv lakója,
cirkumpoláris faj . Hazánkban csak i tt fordul elő! A Leány-völgy neveze-
tessége a hegyi kőtörőfű (Saxifraga ascendens) is. Hegyvidéki, havasi,
arktikus-alpin fa j . A szurdokvölgyek oldalain sok moha tenyészik. Ne-
vezetesebbek: Timmia bavarica és austriaca, Drepanocladus uncinatus 
(a Leány-völgyben bőven), Pedinophyllum interruptum, Riccardia pal-
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mata (Leány-völgyben, korhadó fán), Scapania calcicola és Nowellia cur-
vifolia, mely szintén korhadó f án nő. Páfrányok közül gyakori az édes-
gyökerű páfrány (Polypodium vulgare), szárnyas levelei parallel lógnak
le a nedves sziklafalakról. Gyakori a szép fényes levelű gímpáfrány 
(Phyllitis scolopendrium) is. A páfrányok között általános a nehézszagú 
gólyaorr (Geranium Robertianum) előfordulása.

II. Seslerio-Fagetum

A sziklás részeken a ritkásan álló, letörpülő bükkös alatt a bükki 
nyűlfarkfű (Sesleria hungarica) gyepje virul. A jégkorszak óta a talaj -
tani és egyéb kedvezőtlen ökológiai viszonyok miatt nem tudott zárt
erdő kialakulni. Benne érdekes rel iktum fa jok fordulnak elő.

Gserjék közül említést érdemelnek a farkasboroszlán (Daphne meze-
reum), a fürtös bodza (Sambucus racemosa) és a bérci- vagy havasalji 
rózsa (Rosa pendulina), utóbbi hegyvidéki-alhavasi alpin faj . Kora ta -
vasszal van sok kénsárga virágú sugár kankalin (Primula elatior), hegy-
vidéki, alhavasi, európai faj , gyöngyvirágos körtike (Pyrola secunda)
hegyvidéki, cirkumpoláris faj . Évelő holdviola (Lunaria rediviva) bőven
terem, szórványos a poloskafű (Cimicifuga europaea), magashegyi, kon-
tinentális növény, az enyves aszat (Cirsium erisithales), hegyvidéki, kö-
zép-európai-montán faj , virágai halványsárgák. Különös itt a törpesás 
(Carex humilis) előfordulása.

A sziklagyepekben dominál a deres csenkesz (Festuca glauca ssp.
pallens) és a bükki nyűlfarkfű (Sesleria hungarica). Érdekes növény itt
a pillás zanót (Cytisus ciliatus var. bélkőensis) magashegységi, kárpát -
pannoniai endemizmus és a tátrai hölgymái (Hieracium bupleuroides
ssp. tatrae) hegyvidéki, alpin balkáni faj .

A Leány-völgy felső részénél egy ritka páfrány: a dárdás vesepáf-
rány (Polystichum lonchitis) nő, alhavasi, cirkumpoláris-alpin fa j .

Azoknak a növényeknek nagy része, amelyek miatt a Bükk hegysé-
get a Kárpátok előteréhez, az ún. Prekárpátikumihoz soroljuk, itt a Bükk
szurdokvölgyeiben megtalálhatók.

Az ismertetett növényzet felhasználása a növénytani oktatásban

A két völgy növényzetét terepgyakorlatainkon, kirándulásainkon
sokoldalúan t ud juk felhasználni: élettanban, rendszertanban, környezet-
tanban (ökológiában), növényföldrajzban, legnagyobbrészt a társulástan-
ban (phytocönológiában). A gazdag növényzet lehetővé teszi a növény-
ismeret jelentős fokozását.

A terület a talaj, kiírna és növényzet összefüggéseinek bemuta tá-
sára kiválóan alkalmas.

A növénytársulások tanulmányozásakor az asszociációkat részlete-
sen elemezzük. Ismerte tjük az uralkodó (domináns) elemeket, az ál landó
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(konstáns) és jellemző (karakter) fajokat és különösen a maradvány
(relikturn) jellegű növényeket. Igen jó alkalmat nyúj t a terület a glaciá-
lis reliktumok bemutatására és ennek során Magyarország jégkorszak
utáni vegetáció-történetének megértetéséhez.

A nevezetes növények származás viszonyait ismertet jük. A szuk-
cessziós kérdéseket, a regionális viszonyokat szintén megbeszéljük. Vé-
gezetül a növénytársulások gazdasági és tudományos jelentőségére mu-
latunk rá.
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