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A Pannóniai flóratartomány területén a sziklai cserjések egyik jellemző fajaként számontartott Spiraea media-t 1993 
nyarán találtuk meg a tolnai Mezőföldön. A szirti gyöngyvessző most felfedezett, hazánkban egyetlen alföldi 
környezetben előforduló állománya Pakstól északra, Bölcskétől délnyugati irányban mintegy 6 km-re, 110-120 m-es 
tengerszint feletti magasságban található. 
Ez a terület a Dél-Mezőföld geomorfológiai körzethez tartozó, típusos lösszel takart táblás síkság, itt találhatók meg 
hazánkban a legnagyobb vastagságú löszrétegek (a dunafödvár-paksi szelvény mintegy 60 m-es mélységű löszt tár 
fel). Ennek következtében a térség változatos domborzati viszonyokkal rendelkezik, jellemzőek a jól kialakult 
komplex eredetű löszvölgyek. 
A Spiraea media mezőföldi lelőhelye a Gyűrűsi-völgyrendszer délkeleti szakaszának Lubik-gödör nevű, kis 
kiterjedésű oldalvölgyében található. A lösz hátravágódása itt nyugati irányú, ezért a völgy határozott északi és déli 
kitettségű oldalakkal rendelkezik. Északias kitettségű (25-30 %-os lejtésű) lejtőjének felső harmadában, sűrű 
galagonyacserjés szegélyén található meg a Spiraea media néhány m2-es állománya. 
Itt a magasabb  cserjeszint alatt (amelyet főként a Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, 
kisebb mértékben a Rosa canina, Ulmus minor, Viburnum lantana alkot) alacsonyabb, második szintként jelenik 
meg a Spiraea media, Rosa spinosissima és a Cerasus fruticosa sűrű cserjése.  
A cserjésben és a környező lössztyepprét állományokban a nyitott, száraz tölgyesek és szegélyeik, irtásrétjeik közös 
fajai közül a következőket figyeltük meg: Anemone sylvestris, Betonica officinalis, Chrysanthemum corymbosum, 
Clinopodium vulgare, Genista tinctoria subsp. elatior, Prunella grandiflora, Trifolium montanum, T. alpestre, 
Veronica paniculata subsp. foliosa. 
A cserjés fajösszetétele és a megfigyelt erdei lágyszárú fajok (főként a Silene nutans és Campanula persicifolia), 
valamint a néhány Quercus robur magonc jelenléte alapján feltételezzük, hogy itt egykor felnyíló koronaszintű 
löszplató- és löszlejtő-erdő lehetett jelen, amelynek szegélyén a Spiraea media és Rosa spinosissima sűrű sarjtelepei 
fennmaradhattak.  
A korábban ismert lelőhelyektől elszigetelt Spiraea media állomány felfedezése kapcsán  felmerül az esetleges 
betelepítés, illetve nem spontán állományból való betelepedés gyanúja. A magunk részéről – főként a száraz 
tölgyesek és szegélyeik számos jellemző fajának a jelenléte alapján – feltételezzük az állomány spontaneitását, 
amely feltételezést a későbbiekben a vegetáció- és felszínfejlődés-történeti, fitocönológiai és tájtörténeti ismeretek 
értékelésével is alá kívánunk támasztani. Amennyiben elfogadjuk a Spiraea media mezőföldi állománya 
előfordulásának spontaneitását, úgy feltehető, hogy a posztglaciális hideg-kontinentális sztyeppkorszak reliktuma, 
amelynek fennmaradását a későbbiekben az erdő kontinuus jelenléte, illetve a növény sarjadzóképessége tette 
lehetővé. Eszerint a Bölcske mellett Spiraea media állomány egyetlen ősi sarjtelepnek tekinthető, hasonlóan a cserjés 
másik jellemző fajához, a szintén sűrűn tarackoló Rosa spinosissima-hoz.  
 

Summary 
A new occurrence of Spiraea media Fr. Schm. in the Mezőföld region (Central-Hungary) 
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Within the area of the Pannonian floristic province, Spiraea media (Long-leaved Spirea) is a characteristic species of 
mountain rocky shrubs. Thus, discovery of Spiraea media at the western edge of the Great Hungarian Plain 
(Mezőföld region) on 110-120 m height above sea-level was remarkable. Taking into consideration the general view 
of the actual flora and vegetation, spontaneous occurence of its population can be accepted. Geomorphological and 
microclimatic circumstances of the loess valley as well as the sprouting ability of the plant make its existence 
possible. 
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