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A Középhegység déli lejtőin felhalmozott periglaciális lösz napjainkban a löszvegetáció legfontosabb hazai 
refúgiumterülete. Az eredeti löszflóra számos elemét őrzi, annak ellenére hogy az ember megjelenése óta 
erős antropogén behatásokat szenvedett. A vegetáció eredeti képe ma már sehol nem tanulmányozható 
természetes állapotában, megértéséhez történeti eszközökr van szükség. 
A bemutatott terület a Budai-hegység déli dolomitvonulata a Budaörsi hegyektől a Sashegyig. Jelenleg a 
főváros üdülőkörzete, amely intenzív tájhasználattal jár. Az egész területre jellemző a főleg a délnyugati 
lejtőkön felhalmozódott periglaciális lösztakaró. A vastag löszrétegeken, löszfalakon a löszvegetáció számos 
maradványa található meg. Az élőhelyek közül a tatárjuharos lösztölgyes, törpemandulás szegélycserjések, a 
hegylábi jellegű, lejtősztyepp elemekkel tarkított löszgyepek és a löszfalnövényzet egyaránt előfordulnak 
(ZÓLYOMI 1958). A felsorolt összes társulás állományaira jellemző az erős fragmentáltság és a strukturálatlan 
felépítés, amelyek az intenzív tájhasználat következményei. Az eredeti vegetáció emlékét elsősorban a 
fennmaradt, esetleg újra elterjedt löszfajok (Acer tataricum, Amygdalus nana, Phlomis tuberosa, Melica 
altissima, Silene longiflora, Allium vineale, Anthericum liliago, Festuca rupicola, Cytisus austriacus, 
Euphorbia pannonica, Agropyron pectinatum) őrzik. Jelenlegi előfordulásaik kirajzolják a löszvegetáció 
korábbi kiterjedését. 
Az eredeti vegetációmozaik elméleti rekonstrukciójához három forrást használhatunk fel. 
1. Az eredeti vegetáció maradványait, amely megjelenhet a flórában, a társulásokban, a társulások 
struktúrájában és a tájmozaikban. Esetünkben a fentiek alapján elsősorban a flóra, a fajok jelenlegi 
elterjedése látszik legalkalmasabbnak erre a célra. 
2. A korábbi írásos és térképi források, melyek közül a 1-3. katonai térképezés megfelelő szelvényeit és a 
legkorábbi, 1950-ből származó légifotót és számos egyéb írásos (gyakran szépirodalmi) anyagot (jó 
összefoglalásuk található többek között PÉNZES (1942) és PÉCSI (1958) munkájában) 
3. Hasonló talajú és kitettségű termőhelyeken fennmaradt eredeti, vagy az eredetihez jobban hasonló 
vegetáció. Gyakori eset, hogy a különböző kitettségekre jellemző vegetáció nagyobb léptékben megtalálható 
a tájban, de nem ugyanazon a kiemelkedésen. Ilyenkor a feladat a mozaik elemeinek megtalálása. 
A feldolgozott adatok alapján feltételezéseink a következők: A löszvegetáció eredeti kiterjedése a vizsgált 
területen lényegesen nagyobb volt. A vastagabb lösztakarókon tatárjuharos lösztölgyes uralkodott, mely a 
sekélyebb löszökön a mészkedvelő tölgyesek felé képzett átmenetet. Az erdők felső, dolomitttal határos 
szegélyeit cserjések (Amygdalus nana, Rosa spinosissima) képezték. A lösztölgyeseket kisebb-nagyobb 
sztyepprétfoltok tagolták. A sztyeppfoltokon keveredett a hűvös és melegebb kontinentális sztyeppek és a 
szubmediterrán szárazgyepek fajkészlete. 
Az erdők kiirtása után a mezőgazdaság, elsősorban a szőlő- és gyümölcstermesztés vált uralkodóvá. A 
szőlőkultúrának a filoxérajárvány vetett véget. A gyengébb termőképességű, sekélyebb talajú területeken már 
korábban is számottevő volt a legeltetés hatása, amely később a felhagyott szőlők helyére is kiterjedt. Az 
intenzív legeltetés erős talajerózióhoz vezetett, melynek során megnőtt a csupasz, vagy csak rendkívül sekély 
lösszel borított dolomitfelszínek aránya. A dolomit sziklagyepek generalista fajai (Helianthemum canum, 
Teucrium montanum, Poa badensis, Sanguisorba minor, stb.) betelepítették az új termőhelyeket, de az igazi 
dolomitspecialisták sok helyen még ma is hiányoznak. Már ZÓLYOMI (1950) említi az ilyen, másodlagosan 
kialakult dolomitgyepeket. Számos helyen keverednek a sztyeppi és sziklagyepi fajok finomszemcsés 
mozaikot alakítva ki. Feltételezésünk szerint a sziklafüves lejtősztyepprét társulás többnyire ilyen módon 
alakul ki.  
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Abstract 
Relics of foothill loess vegetation in the Budai hills - an essay on landscape historical reconstruction 

RÉDEI T. - BARABÁS S. - CSECSERITS A. - KUN A.
 

 

Periglacial loess accumulated at the foothills of the Hungarian Central Range has become an important 
refuge area for loess vegetation in Hungary. Our study sites on the Southern part of the Budai hills are on 
dolomite bedrock covered by thick loess layer. The landscape has strongly been changed by human activity 
over the past centuries. We applied landscape historical methods for the theoretical reconstruction of the 
original vegetation. The following sources of information were used: (1) floristic data on the present 
vegetation, (2) maps and literature about the past states, and (3) comparison with the vegetation of less 
disturbed areas in similar abiotic conditions. We conclude that loess vegetation was more widespread over 
the landscape in the past, primarily represented by loess oak forests. Deforestation and agricultural 
management caused great changes in the composition of vegetation. Intensive grazing caused erosion in the 
loess cover, which led to the spread of secondary dolomite grasslands. 
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