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Bevezetés 
 

A lösznövényzetnek - mint jellemző pannonikumi vegetációnak - a kutatása hosszú múltra tekint vissza a 
honi botanikában, illetve jelenleg is intenzíven kutatott, amit számos értékes fajnak a felfedezése, 
megtalálása is bizonyít [pl. Orobanche caesia előfordulása (KALAPOS-SZERÉNYI 1997), a Nepeta parviflora 
megtalálása és a Crambe tataria újabb lelőhelyeinek felfedezése a Mezőföldön (LENDVAI-HORVÁTH 1994,), 
stb.]. Ezek a florisztikai és vegetációkutatások nemcsak az ismert löszvidékeket kell hogy érintsék, hanem 
szükségesnek tartjuk a még nem vagy alig ismert területekre, kistájakra vonatkozó ismeretanyag gyűjtését is. 
1997-ben kezdtünk hozzá a méltatlanul mellőzött Monor-Irsai-dombság löszflórájának és vegetációjának 
kutatásához (SCHMOTZER-VIDRA 1997), azzal a céllal, hogy későbbiekben a flórát és a vegetációt 
monografikusan is feldolgozhassuk. Jelen közlemény az elmúlt két évi munkánk florisztikai eredményeit 
tartalmazza, amelyeket a Monor-Irsai-dombság löszvidékéről gyűjtöttünk, így a jelentéktelenebb 
területnagyságú  homoki- illetve mocsári területek florisztikai adatait e helyen mellőztük. 
 

Természetföldrajzi jellemzés 
 

A Monor-Irsai-dombság a Cserhát-vidék legdélebbi, az Alföldbe félszigetszerűen benyúló, 250 km2-es önálló 
kistája (1. ábra). Az észak-nyugaton 
csatlakozó Gödöllői-dombságtól éles 
szerkezeti vonal választja el, amely az 
Alsó-Tápió ("Mendei-Tápió") völgyében 
húzódik. Innen emelkedik ki a dombság 
legmagasabb pontja, a Zsellér-hegy (238 
m). Észak-kelet felé is az Alsó-Tápió 
jelöli a kistáj határát, melytől északra a 
Tápió-vidék homokvidéke található. Dél-
nyugat felé a Monor - Cegléd irányú 
szerkezeti vonal választja el a Duna-
Tisza-köze pleisztocén hordalékkúpjától, 
míg dél-kelet felé a dombság 
egyenletesen lejt, végül enyhe 
tereplépcsővel ereszkedik le 
Ceglédbercelnél a Gerje-Perje-síkra 
(BALLA 1958, TIMKÓ 1935, MAROSI-
SOMOGYI 1990). 
 
 
 

Felszínfejlődésének két fontos mozzanata van. Egyrészt a pliocén végén megindult egyenlőtlen kiemelkedés, 
amelynek során konzekvens, szimmetrikus keresztmetszetű völgyekkel (pl. Úri-völgyek), illetve 
keresztirányú, asszimetrikus völgyekkel (pl. kávai Hosszú-völgy, pándi Hársas-völgy) sakktáblaszerűen 
felszabdalódott. Másrészt a pleisztocénban kialakult az a vastag eolikus löszlepel, amely az észak-nyugati 
részen található félig kötött futóhomok-területek kivételével a dombságot jórészt fedi. Homokkal borított a 
dombság déli pereme is. Jellemzőek a lapos, lankás lejtőkkel határolt deráziós völgyek, amelyek legszebben 
Mende környékén jelentkeznek. Mivel a lösz feküjét adó homok viszonylag közel van a felszínhez, ezért a 
völgyek közötti széles platókon ritkán jelennek meg a jellegzetes löszformák (löszdolinák, löszkutak stb.), 
viszont antropogén hatásra számos löszmélyút, löszfal jött létre (pl. Gomba, Bénye és Pánd térségében). A táj 
arculatát a nagyszámú löszvölgy és az ezek között található széles hátak határozzák meg. Az erőteljesen 
érvényesülő eróziós hatások két markáns hátrészletre osszák a dombságot: a Monor-tápiósági (a Mendei-
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1. ábra. A Monor-Irsai dombság 
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Tápiótól a Bényei-völgyig) és a Pilis-ceglédberceli (a Bényei-völgytől Ceglédbercelig, a dombvidék és az 
Alföld találkozási vonaláig) löszöshátakra. A terület legjellemzőbb talajai a csernozjom barna erdőtalajok, 
illetve a délebbi területeken a mészlepedékes csernozjomok. E két talaj területi aránya megközelíti a 80 %-ot. 
Ehhez a völgyek alján réti öntéstalajok, északon pedig barnaföldek csatlakoznak. A kistáj nagyobb része az 
Alsó-Tápió vízgyűjtőjéhez tartozik. Még néhány évtizede szinte minden nagyobb völgynek megvolt a saját 
talajvízforrása ami egy-egy patakot táplált, addig napjainkban a talajvízszint süllyedése miatt ezek jó része 
elapadt (pl. tápióbicskei Erdő-völgy). A fennmaradt patakok vizét völgyzárógátas tározókkal igyekszenek 
visszatartani (pl. Gombai-, Úri-tározó). A dombság a mérsékelten meleg éghajlati területhez tartozik. 
Jellemzője az óceáni hatások gyenge túlsúlya, amihez a tenyészidőszakban elégtelen nedvesség párosul. Az 
évi középhőmérséklet 10,2 C°, az évi csapadékmennyiség 550 mm. A Monor-Irsai-dombság éghajlata 
határozottan alföldies vonásokat mutat, melyet BORHIDI (1961) klímatérképén is érzékeltet. 
A terület növényföldrajzilag az Északi-középhegység Neogradense flórajárásába tartozik (SOÓ 1964), de 
mivel ezen az átmeneti jellegű, főleg lösszel borított területen zonális az erdőssztyepp, ezért már JÁVORKA 
(1925) és SOÓ (1933) is a dombság lealacsonyodó részét az Alföldhöz, a Praematricumhoz vonja (ZÓLYOMI 
1958), holott a Duna-Tisza-köze szubmediterrán hatás alatt álló, zömmel homoki térségével szemben erősebb 
rokonság vonja a kontinentális jellegű Északi-középhegység (Matricum) hegyláperemi sorozatához, illetve a 
hasonló geomorfológiájú Mezőföldhöz (Colocense). A terület nagy része kultúrterület, amelyen az egykori 
jellegzetes löszös erdőssztyeppvegetáció jórészt teljesen visszaszorult, átalakult. Ez különösen vonatkozik a 
fás társulásokra (Aceri tatarico-Quercetum), melynek maradvány- illetve degradált állományai még máig 
fellelhetők a ZÓLYOMI (1958) által jellemzett albertirsai Lipina- és a pándi Hársas-völgyben. Az 
erdőssztyepp-zóna jellegzetes cserjése (Amygdaletum nanae) is tenyészik szórványosan (tápióbicskei Erdő-
völgy, albertirsai Lipina, Bereg-völgy). Az erdőssztyepp fajokat (pl. Anemone sylvestris, Doronicum 
hungaricum, Inula germanica, I. hirta, Nepeta pannonica, stb.) az igen heterogén megjelenésű, változatos 
degradáltságú löszgyepek (Salvio-Festucetum rupicolae) őrzik, számos értékes keleti, pontusi 
sztyeppelemmel együtt mind a mai napig is (pl. Ajuga laxmanni, Agropyron pectinatum, Astragalus excapus, 
Carduus hamulosus, Silene longiflora, stb.). A Középhegységgel való szoros kapcsolatot, számos esetben a 
zónából hiányzó vagy ritka sztyepprétfajnak a jelenléte is igazolja (pl. Carex humilis, Inula oculus-christi, 
Prunella grandiflora, Stipa pulcherrima, stb.). A lösznövényzet szempontjából - különösen az erdei és 
középhegységi fajok tekintetében - refugiumjellegűnek tekinthetők a Brachypodium pinnatum dominálta, 
főleg északias völgyoldalak, egykori felhagyott gyümölcsösök is. Említést érdemelnek még az erodált, 
meredek lejtőkön, bányaperemeken megjelenő másodlagos Agropyro-Kochietum-ok, útmezsgyék, kultikus 
antropogén formák (földvárak: Tápióság, Tápióbicske) ősi foltjai is. 
 

Kutatástörténet 
 

A terület flórakutatása mind térben, mind időben jelentős kétarcúságot mutat. A florisztikai adatok igen 
egyenlőtlenül oszlanak meg, míg a dombság délnyugati pereméről (Monor - Pilis - Albertirsa - Ceglédbercel 
sávban) számos közölt adat illetve herbáriumi példány származik (ld. SZUJKÓ-LACZA J. (1993) enumerációját) 
addig a dombság középső illetve északi részéről igen szórványosan állnak rendelkezésre az adatok. Az 
időbeli egyenletlenség abból adódik, hogy a múlt század végére - elsősorban Anton KERNER kutatásainak 
eredményeként - az ország florisztikailag ismert területei közé tartozott, majd sajnálatosan a terület botanikai 
értékei olyannyira feledésbe merültek, hogy századunk végén megjelenő publikációkban KERNER 
munkásságáról szinte teljesen megfeledkezve, a területet "terra incognita"-ként említik (SURÁNYI 1991). 
A botanikai kutatás története honi botanika "hőskorába" KITAIBELig nyúlik vissza (GOMBOCZ 1945). A 
Kárpát-medencét kutató polihisztor első máramarosszigeti útja ("Iter Marmarosiense") kezdetén 1796. július 
1-én utazott át a Monor-Irsai-dombság északi peremén az Alsó-Tápió völgyében, majd a Tápió-vidéken 
keresztül Jászberényig. A homokvidékek florisztikai jellemzésén túl, Tápiósülynél jellemző löszfajokat 
jegyzett fel, pl. Brassica elongata, Linum flavum, L. hirsutum, Carduus hamulosus, Agropyron pectinatum, 
Prunella grandiflora, stb. Két évvel később nagyváradi útja során ("Iter Magnovaradiense") április 28-án a 
dombság déli peremén Vecsés - Monor - Pilis - Ceglédbercel településeken át Szolnokig utazott. 
Ceglédbercelnél fajokkal jellemzi a szőlők közötti, útmezsgyéken tenyésző pusztai cserjést (pl. Amygdalus 
nana, Prunus spinosa, Cerasus fruticosa, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare), míg sírhalmokon Isatis 
tinctoria-t említ. KERNER-t (1875) tekinthetjük a terület kiemelkedő floristájának. Flóraművében 1725 
virágos taxon előfordulási adatai szerepelnek, és közel 500 taxonnál említ az általunk is vizsgált területre 
utaló helymegjelölés. Adatai többsége az Alföld és a dombvidék pereméről, a Monor - Pilis - Albertirsa 
sávról származnak, de találunk néhány florisztikai adatot a Monor-Irsai-dombság belsejéből (Gomba, Pánd) 
és a Tápió-vidékről is. Közölt adatai azért is igen értékesek, mivel a fajokhoz élőhelyi, elterjedésbeli és 
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sokszor társulástani megjegyzéseket is fűz. Az adatok nagy része homokról származik. Kiemelendő a 
homokpuszták társulásainak formációszerű leírása, fajokkal való jellemzése. Néhány KERNER-től származó 
jellemző löszfaj, amely az egykori gazdag flórára utal: Ajuga laxmanni, Amygdalus nana, Artemisia pontica, 
Astragalus asper, Cerasus fruticosa, Cytisus austriacus, C. supinus, Dictamnus albus, Euphorbia pannonica, 
Jurinea mollis, Phlomis tuberosa, Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, Rosa spinossisima, Seseli varium, 
stb. Publikációk és herbáriumi lapok alapján bizonyítottan számos botanikus fordult meg a területen (ld. 
SZUJKÓ-LACZA 1993 enumerációját: BORBÁS, SIMONKAI, DEGEN, KANITZ, CZAKÓ, SZÉPLIGETI, STAUB, stb.). 
KERNER és kortársai munkásságával lezárult a terület flórakutatásának tevékeny, eredményekben gazdag első 
szakasza. Az ezt követő évtizedekről igen hiányosak az ismeretek. BOROS Ádám e század első harmadában 
többször is megfordult a területen, főleg Monor térségében, adatai jórészt kiadatlan útinaplójában találhatók. 
Az 1950-es években ZÓLYOMI Bálint a terület középső löszös részeit kutatta (különösen Pánd, Bénye, 
Albertirsa térségét) az Alföld és a hozzá kapcsolódó hegylábperem eredeti vegetációjának rekonstruálása 
végett (ZÓLYOMI 1958a, 1958b, 1959). Sajnos florisztikai és cönológiai adatai jórészt kéziratosak maradtak, a 
publikált adatok pontos lokalizációja pedig szinte lehetetlen. Azonban a terület értékes löszfajainak egész 
sorát közölte: pl. Agropyron pectinatum, Ajuga laxmanni, Brassica elongata, Carduus hamulosus,  
Dictamnus albus,  Doronicum hungaricum, Inula germanica, Iris variegata, Melica altissima, Nepeta 
pannonica, Phlomis tuberosa, Silene longiflora, Taraxacum serotinum, Vinca herbacea, stb. ZÓLYOMI 
kéziratos florisztikai és cönológiai munkájának a feldolgozása szakmai jelentőségén túl, tudománytörténeti 
jelentősséggel is bír. SOÓ Synopsis köteteiben (1964-80) közel három tucat főleg KERNER-től származó, 
területünkre vonatkozó konkrét adat van, szintén az intenzívebben kutatott Monor - Cegléd vonalról. Ő ezen 
adatokat az Alföldhöz, a Duna-Tisza-közéhez vonja, holott egyesek bizonyára a Monor-Irsai-dombság löszös 
vagy homoki lankáihoz kötődnek. SZOLLÁT (1982) a közép-európai flóratérképezéshez igazítva dolgozta fel 
Cegléd és környéke flóráját; az általa vizsgált terület északi része a Monor-Irsai-dombságba nyúlik [pilisi 
Dolina-völgy, albertirsai Hársas-völgy, "Szapári-puszta" (= Golyó-fogó-völgy), Peres], ahonnan több mint 
száz fajt vesz be a fajlistába: pl. Acer tataricum  (Hársas), Adonis vernalis (Szapári-puszta), Amygdalus nana 
(Peres), Crocus reticulatus (Szapári-puszta), Inula germanica (Hársas), Isatis tinctoria (Peres), Melica 
altissima (Hársas), Sideritis montana (Hársas), stb. Ezen adatok egy részét SURÁNYI (1991) is megerősíti. 
ZÓLYOMI Bálint és FEKETE Gábor (1994) a hazai löszkutatásokat eredményeit összefoglalva ismét kiemelik a 
terület sajátos növényföldrajzi helyzetét. A Gödöllői-dombság és peremterületeinek löszgyepjeit (Isaszeg, 
Albertirsa térségében) az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót) kutatói vizsgálják. Értékes 
adatokat szolgáltat a dombság peremének flórájához, Ceglédbercel és Albertirsa térségében PÁL (1998) is. 
 

Florisztikai adatok  
 

A közölt florisztikai adatok a szerzők által felfedett előfordulási adatok, a korábbi flórakutatók eredményeit a 
lista nem tartalmazza. A fajokat lokálisan értelmezett cönotaxonómiai kategóriák alapján csoportosítjuk. A 
nomenklatúra és a sorszámozás SIMON (1992) könyvét követi. A lelőhelyeknél a településeket rövidítve adjuk 
meg: Al=Albertirsa, B=Bénye, Cb=Ceglédbercel, G=Gomba, K=Káva, Pá=Pánd, Pi=Pilis, Ss=Sülysáp, 
Tb=Tápióbicske, Tsz=Tápiószentmárton. A fajokról bízonyító fotodokumentáció illetve herbáriumi 
példányok vannak a szerzők gyűjteményében. 
 

1. Löszfalnövényzet (Agropyro-Kochietum) 
jellemzői 

 

2042. Agropyron pectinatum (M.B.) R. et Sch. - 
Bányaperemeken, erodált lejtőkön állományalkotó. 
Erdő-völgy (Tb); Pándi Hársas, Sajgó (Pá); kávai 
Várhegy; tápiósági földvár, Pipa-hegy (Ts); 
gombai Várhegy; Golyófogó-völgy, Peres (Al);  

966. Brassica elongata Ehrh. - Hasonlóan nyílt, 
pionír termőhelyeken, sok esetben ruderális 
gyomközösségekben is. Kalapos-hegy (Tb); Pándi 
Hársas, Sajgó (Pá); kávai Várhegy, Tök-völgy 
szeméttelep (K); Pipa-hegy (Ts); Gomba feletti fal; 
Temető-hegy (B); Alsófarkasd; Kása-völgy (Me); 
Peres (Al); "Fekete-dűlő" (Cb). 

 

2. Pusztagyepek (Festucion rupicolae) fajai 
 

747. Ajuga laxmanni (L.) Benth. - Mint országosan 
is ritka igazi sztyeppnövény a dombság négy 
pontján degradált löszgyepekben él. Irodalmi - 
KERNER (1875) ZÓLYOMI (1958) - és herbáriumi 
adatai - CZAKÓ és SZÉPLIGETI (1888) - vannak a 
dombság déli pereméről (Monori-erdő, Irsa: Hársas 
(=Lipina). Mai előfordulása: Kávai Várhegy (két 
szubpopulációban összesen 80-100 tő); Pipa-hegy 
(kb. 250 tő), Tápióság: földvár (több száz tő); 
Lipina-völgy alsó szakaszán néhány tő (Al). 

1729. Allium paniculatum L. ssp. marginatum Janka 
- Löszpusztagyepekben, ritka: tápiósági földvár; 
Kalapos-hegy (Tb); Dolina-völgy (Pi); 
Felsőfarkasd (itt bolygatott gyomtársulásban) 

319. Astragalus excapus L. - Csenkeszes 
löszgyepen, az albertirsai Golyófogó-völgyben, 
mindkét löszoldalban nem ritka. 
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479. Bupleurum affine Sadler - Degradált 
löszgyepeken: pándi Hársas; gombai Várhegyen 
löszfaltetőn; Bereg -völgy (Tsz) parlagokon, 
telepített tölgyesben, utak mentén gyakori. 

1286. Carduus hamulosus Ehrh. - A vizsgált terület 
két helyén, kis populációkban: pándi Hársas, Sajgó. 

657. Euphorbia pannonica Host - A dombság 
mindegyik löszvölgyében igen elterjedt, a 
felhagyott legelőkön sokszor felszaporodik (közel 
50 helyen). 

853. Linaria x kocianovichii Asch. - A dombság déli 
peremén nem ritka, itt parlagokon, szántók közötti 
akácszegélyekben is felbukkan: Bereg -völgy 
(Tsz); "Fekete-dűlő (Cb); Peres (Al). Új a 
Neogradense flórajárásra! 

612. Linum hirsutum L. - Degradált fenyérfüves 
löszgyepekben: pándi Hársas oldalvölgyében; pilisi 
Dolina-völgy két pontján. 

1438. Melandrium viscosum (L.) Čelak. - Zavart 
löszgyepen, a sülysápi szeméttelep mellett.  

338. Onobrychis arenaria (Kit.) Ser. - 
Löszgyepekben, felhagyott legelőkön, ritka: 
Golyófogó-völgy (Al); Dolina-völgy (Pi); Hosszú-
völgy (K); Pándi-hegy. 

924. Orobanche reticulata Wallr. subsp. pallidiflora 
(W. et Gr.) Hay. - A dombság két pontján: a pándi 
Hársas egyik oldalvölgyében a völgyoldal tetején, 
már a gyomos szántószegélyen él egy kisebb 
populáció, Carduus acanthoides-en; Tök-völgy 
szeméttelep. Új a Neogradense flórajárásra! 

49. Ranunculus illyricus L. - Löszgyepekben, 
töviskés cserjés alatt elszórtan a pándi Hársas két 
pontján; Kása-hegy löszfaltetőn (Me); Mária-völgy 
melletti völgyben (Ss) itt akácos alatt. 

495. Seseli varium Trev. - A Monor-Irsai-dombság 
löszgyepjeiken gyakorinak mondható: Pándi 
Hársas; Pándi-hegy; Bényei-völgy a Sajgó felé; 
Temető-hegy (B); Kalapos-hegy (Tb); Oldal-hegy 
(Ss); Alsófarkasd; Felsőfarkasd; Kása-völgy (Me); 
Golyófogó-völgy, Peres(Al); Dolina-völgy (Pi); 

1431. Silene longiflora Ehrh. - Elsődlegesen a 
löszfalakhoz, erodált löszlejtőkhöz kötődik, 
helyenként degradált mezsgyékre is benyomul: 
Erdő-völgy (Tb); Pándi Hársas több pontján, 
Pándi-hegy, Pipa-hegy; "Fekete-dűlő" (Cb); kávai 
Várhegy; Bényei-völgy a Sajgónál. 

1348. Taraxacum serotinum (W. et K.) Poir. - 
Száraz löszgyepekben, legelőkön, pionír 
felszíneken általánosan elterjedt, ez a másutt 
igencsak megritkult sztyeppnövény (közel 40 
helyen) 

873. Veronica austriaca subsp. jacquinii (Baumg.) 
K. Maly - A dombság területén leginkább 
Brachypodium-os füves domboldalakon tenyészik: 
Pándi Hársas; Pándi-hegy; Sajgó; Lipina (Al); Új a 
Neogradense flórajárásra! 

691. Vinca herbacea W. et K. - Az albertirsai 
Lipina-völgy maradvány löszerdejében illetve 
ennek tisztásain nem ritka. Megtalálható még a 
pándi Hársas-völgy egy pontján, löszgyepben és a 
Bereg-völgy tetején útszéli cserjésben 

 

3a. Általános szárazgyep (Festucetalia valesiacae) 
fajok:  

 

33. Adonis vernalis L. - A Monor-Irsai-dombság 
természetesebb löszgyepjeiben ma még nem ritka, 
de potenciális életterei ritkulnak. Legerősebb 
állománya a Pándi-hegy alatti kisebb völgyben 
található, itt a ritkásabb akácosba is behatol. 
További előfordulások: Pándi Hársas (több 
ponton); Dobos-hegy, Pipa-hegy (Pá); Albertirsa: 
Lipina (több ponton), Golyófogó-völgy; Dolina-
völgy (Pi); Bénye: Lomen-völgy; Bénye felett; 
Gomba: Várhegy; Mende: Kása-völgy.  

1715. Allium sphaerocephalon L. - Meredek 
löszlejtőkön, pionír gyepekre jellemző: Erdő-völgy 
(Tb); Pándi Hársas, Pándi-hegy, Pipa-hegy, Sajgó; 
Lomen-völgy (B); gombai Várhegy; Kása-völgy 
(Me); Golyófogó-völgy (Al); Dolina-völgy (Pi). 

305. Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (Kit.) 
Nym. - Jellemző a Sajgó félszáraz gyepjében; míg 
a sülysápi szeméttelepnél, valamint Káva és Bénye 
felett szikár legelőkön terem. 

325. Astragalus austriacus Jacq. - A meredekebb 
löszvölgyek Stipa capillata-s foltjaiban többhelyütt: 
Pándi Hársas, Pipa-hegy; Káva feletti legelőn, 
Hosszú-völgy; Lomen-völgy (B). 

1322. Centaurea sadleriana Janka - Löszgyepekben, 
löszfaltetőkön, félszáraz gyepekben, útmezsgyéken 
a dombság területén általánosan elterjedt, 
helyenként igen gyakori. 

1456. Dianthus pontederae Kern. - Jobb 
löszgyepekben a dombság területén, ritka. Kalapos-
hegy (Tb); Pándi-hegy, Sajgó; Golyófogó-völgy 
(Al). 

306. Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli - A 
sülysápi Mária-völgy melletti kis völgyben, szántó 
széli szegélyben néhány tő. 

1776. Iris pumila L. - A Lipina-völgy két pontján 
észleltük sztyeppcserjésben illetve erdei 
nyiladékban. Előfordul a tápióbicskei agyagbánya 
peremén is egy populációja, ahol spontaneitása 
néhány kultúrszökevény megléte miatt (pl. Syringa 
vulgaris cserjés, Iris germanica) esetleg vitatható, 
de számos más "jó" lösznövény is megvan ezen a 
falszakaszon. 

993. Isatis tinctoria L. - A dombság több pontján 
jelentkezik; löszfalakon helyenként tömeges 
(Tápióbicske: agyagbánya; Pándi Hársas), szántók 
közötti mezsgyéken (Albertirsa: "Fekete-dűlő", 
Ceglédbercel felé) és zavart löszgyepeken 
(Alsófarkasd, Bényei-völgyben a Sajgó felé, 
Kalapos-hegy) is előfordul. 
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614. Linum austriacum L. - A Monor-Irsai-dombság 
területén löszfaltetőkön (Gomba: Várhegy), 
löszlegelőkön illetve zavart gyepekben (Kalapos-
hegy (Tb); kávai legelő, Hosszú-völgy; 
Felsőfarkasd; Sülysáp). A Tápiósági Nagy-rétből 
kiálló szárazabb zárt homokpusztagyepekben is 
előfordul. SIMON (1992) a Neogradense 
flórajárásból nem említi. 

761. Sideritis montana L.  - A Bereg-völgy déli 
peremén parlagokon, csupasz talajon szórványosan. 

2113. Stipa capillata L. - Általánosan elterjedt 
társulásalkotó faj a löszgyepekben, közel 40 
helyről került elő. 

1099. Viola ambigua W. et K. - Szórványosan 
kerültek elő előfordulási adatai, főleg 
löszgyepekből: Kalapos-hegy (Tb); Pándi Hársas, 
Pipa-hegy; Golyófogó-völgy, Lipina (Al); Sülysáp. 
Valószínűleg elterjedtebb. 

 

3b. Középhegységről leereszkedett 
sztyepprétfajok (Festucion rupicolae, 

Festucetalia) 
 

1213. Achillea nobilis L. subsp. neilreichii (Kern.) 
Velen. - A pándi Hársas két oldalvölgyében, 
hasonló jellegű egykori erősen legeltetett Stipa 
capillata-s gyepben elég gyakori. Míg egyes 
északra futó mendei völgyekben (pl. Mária-völgy) 
akácos és szántó közötti maradvány szegélyekben 
is jellemzően megjelenik.  

1923. Carex humilis Leyss. - Egyetlen, érdekes 
előfordulását a pándi Hársas egyik oldalvölgyében 
találtuk, ahol Stipa capillata-s gyepben nőnek kör 
alakú polikormonjai. 

1461. Dianthus collinus W. et K. - Mint tipikus 
középhegységről leereszkedett faj jelenik meg az 
albertirsai Lipina-völgy alsó szakaszán, ahol 
jelenleg is legeltetett cserjés völgytalpon, néhány 
tő sínylődik. 

1179. Inula ensifolia L. - Két ponton észleltük a 
területen, mindkét helyen néhány polikormon: 
Sajgó (Pá); Golyófogó-völgy (Al). 

1184. Inula oculus-christi L. - SIMON (1992) szerint 
a Gödöllői-dombságból hiányzik, holott FEKETE 
(1965) felvételeiben szerepel. A Monor-Irsai-
dombság két legfajgazdagabb Brachypodium-os 
gyepjén él néhány töves populációja: Pándi Hársas; 
Sajgó (Ts); míg a Lipina-völgyben pincetetőn, 
törpemandulás cserjésben tömeges. 

679. Gentiana cruciata L. - Az albertirsai Lipina-
völgy alsó szakaszán több hasonló szerepű, 
középhegységi elterjedési súllyal jelentkező faj 
társaságában (pl. Dianthus collinus, Linum 
flavum), erősen taposott zavart gyepben tenyészik 
néhány vegetatív tő. 

611. Linum flavum L. - Az albertirsai Lipina-völgy 
alsó részén erősen legeltetett löszgyepen, cserjések 
alá húzódva él egy kis populáció. 

935. Orobanche elatior Sutton - A dombság számos 
löszvölgyében előfordul, főleg Centaurea 
sadleriana-n élősködik: Erdő-völgy (Tb); Pipa-
hegy, Sajgó (Pá); Bénye felett; Káva: Várhegy; 
Golyófogó-völgy (Al), "Fekete-dűlő" (Cb). 

768. Prunella grandiflora (L.) Scholler - A Pándi-
hegy alatti kis völgy, Brachypodium-os gyepjében 
tömeges. 

2121. Stipa pulcherrima C. Koch - A dombság 
három pontján találtuk félszáraz- illetve 
löszgyepekben: Pándi Hársas; Sajgó; Lipina-völgy.  

751. Teucrium montanum L. - Alföldön ritka, főleg 
homokról ismert. Mi a Pándi-hegy alatti kis 
oldalvölgyben, mezofilabb löszgyepen találtuk 
néhány tövét. 

 

4. Sztyepperedetű ruderáliák (Cynodonti-
Festucion, eredetileg Festucion rupicolae) fajai 

 

1420. Agrostemma githago L. - Szántószegélyeken, 
mezsgyéken szórványosan: Sülysáp; Gomba felett. 

741. Echium italicum L. - Löszlegelőkön, 
mezsgyéken a dombság több pontján: Erdő-völgy 
(Tb); Pándi Hársas, Dobos-hegy; kávai Várhegy, 
Hosszú-völgy, Tök-völgy szeméttelep; Lomen-
völgy (B); gombai Várhegy; Alsófarkasd. 

896. Melampyrum barbatum W. et K. - Parlagok, 
zavart löszgyepek ritka faja: Erdő-völgy, Kalapos-
hegy (Tb); Pándi Hársas oldalvölgye. 

763. Nepeta cataria L. - A Golyófogó-völgyben 
(Al) akácos szegélyében fordul elő néhány tő. 

1742. Ornithogalum pyramidale L. - A pándi Hársas 
fajgazdag löszgyepjében és az albertirsai Lipina 
másodlagos gyepjében fordul elő szálanként. 

57. Ranunculus bulbosus L. - A pándi Hársas egyik 
oldalvölgyében, a völgytalp zavart gyepjében. Új a 
Neogradense flórajárásra! 

798. Salvia aethiopis L. - A tápióbicskei Erdő-
völgyben egy felhagyott szántóterületen, melyet az 
Asclepias syriaca nőtt be, nem ritka. Megtalálható 
még a Pipa-hegy alatt felégetett löszgyepen; Pánd 
és Káva között a műút mellett, útrézsűben illetve a 
Bereg-völgyben parlagon is. 

378. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. - 
Csupasz talajon, parlagokon, zavart gyepekben 
jelentkezik: Kalapos-hegy (Tb.); tápiósági földvár; 
Bereg-völgy (Tsz); Alsófarkasd. 

 

5. Erdőssztyepp erdők, lösztölgyesek (Aceri-
Quercion) jellemzői 

 

427. Acer tataricum L. - A dombság területén ritka. 
Az albertirsai Lipina-völgy és a pándi Hársas 
löszerdőmaradványaiban fatermetű példányok. 
Magányos egyede található a tápióbicskei Erdő-
völgyben. 

213. Amygdalus nana L. - Jellegzetes 
sztyeppcserjést alkot a tápióbicskei Erdő-völgy 
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végén, pincetetőn a Lipina-völgyben és a Bereg-
völgy tetején útszegélyben. 

1767. Crocus reticulatus Stev. - A dombság délkelet 
felé futó völgyeiben kora tavasszal helyenként 
tömeges. Nemcsak a természetvédelem alatt álló 
Golyófogó-völgyben ("Dolina-völgy") és 
Lipinában fordul elő (SZOLLÁT 1982), hanem a 
Bereg-völgyben is. Ma többnyire akácosok alatt él. 

1247. Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb. - A 
Lipina-völgy erdőterület 3 pontján, míg a pándi 
Hársas egyetlen pontján található, főleg akácosok 
alatt néhány százas populációi. Előfordul a Pándi-
hegyhez közel a Bényei-völgyben akácos alatt és a 
gyepre kihúzódva közel 100-150 tő. Ez az akácos 
egykori lösztölgyes helyén tenyészik, a maradvány 
fajok erre engednek következtetni. 

1178. Inula germanica L. - Mint az egykori 
erdőssztyepp erdők tanúja, mára legtöbbször 
másodlagos, degradált helyekre (Lipina-völgy alsó 
szakaszán, itt a mocsárrétre is benyomul). 
Természeteshez közeli, jobb löszgyepekben 
található a pándi Hársasban, a Pándi-hegy alatt és a 
Lipina-völgy törpemandulás pincetetőjén. 

2021. Melica altissima L. - Degradált helyeken, 
útrézsükben található a terület több pontján: pándi 
Hársas; Lipina-völgy alsó szakaszán (cserjés alatt); 
kávai Várhegy, Hosszú-völgy; Gomba belterületén 
(akácszegélyekben); pilisi Dolina-völgy (telepített 
nyarasban). 

762. Nepeta pannonica L. - Egyetlen helyén  a 
dombságnak, a Pándi-hegy alatti kis völgyben 
található egy igen erős populációja, ligetes 
akácosban, cserjésbe és nyíltabb helyeken. 

773. Phlomis tuberosa L. - Ige ritka; az albertirsai 
Lipina-völgy lösztölgyes maradványán találtuk 
százas populációját. 

1648. Quercus pubescens Willd. - Maradvány faként 
és cserjeként jelentkezik pontszerűen: pándi 
Hársas-völgy két pontján; Lipina-völgy (elszórtan 
több helyen), Golyófogó-völgy (Al; kisebb 
erdőfolt); Fehér-hegy (Me).  

 

6. Általános száraz tölgyes (Quercetalia 
pubescentis) fajok 

 

20. Anemone sylvestris L. - Két ponton észleltük 
másodlagos élőhelyen: a Lipina (Al) elején cserjés 
alatt egy nagyobb, míg a kávai Várhegyen 
löszdegradátumban egy másik, kisebb populációja 
él. 

1920. Carex montana L. - Bénye feletti (Lomen-
völgy) egykori legelőn, zavart löszgyepben néhány 
m2-es polikormon. 

1227. Chrysanthemum corymbosum L. - 
Brachypodium-os gyepekben, tölgyes utáni 
irtásréten, felhagyott gyümölcsösben jelenik meg 
mindig szálanként: pándi Hársas; Pándi-hegy, Pipa-

hegy, Sajgó; Bényei-völgy a Sajgónál; Golyófogó-
völgy (Al). 

317. Colutea arborescens L. - A Bénye feletti 
Temető-hegyen több száz töves állomány, itt 
spontaneitása megkérdőjelezhető; míg Gombánál 
meredek löszfal peremen néhány tő található. 

252. Cytisus austriacus L. - Általánosan elterjedt, pl. 
löszgyepekben, löszfalperemen (pl. Tápióbicske) 
vagy félszáraz gyepekben (Pándi-hegy, Sajgó). 
További adatok: Pándi Hársas, Pipa-hegy; Bényei-
völgy a Sajgónál; kávai Várhegy, Hosszú-völgy, 
Káva feletti legelő; Lomen-völgy (B); Gomba 
feletti fal; Alsófarkasd; Felsőfarkasd; Lipina-völgy, 
Golyófogó-völgy (Al); Fekete-dűlő (Cd); Dolina-
völgy (Pi). 

417. Dictamnus albus L. - A terület két pontján 
találtuk: pándi Hársas-völgyben egykori löszerdő 
helyén, lösz- illetve félszáraz gyepben és a Lipina-
völgyben pincetetőn. 

650. Euphorbia polychroma Kern. - Ritka, előfordul 
törpemandulás cserjésben, löszgyepen (Lipina-
völgy) és zavart gyepekben (pándi Hársas, 
Felsőfarkasd). 

632. Geranium sanguineum L. - A Középhegység 
más pontjain gyakori erdőssztyeppnövény a 
dombságban igen ritka, csak egyetlen pontján 
észleltük: a pándi Hársasban. 

1177. Inula conyza DC. - A dombság két pontján 
találtuk: egyik az albertirsai Golyófogó-völgy 
végén löszmélyúton, falperemen; a másik lelőhelye 
a mendei Fehér-hegyen található, itt telepített 
Fraxinus ornus-os erdőben. illetve annak 
szegélyében. 

1180. Inula hirta L. - A terület két legjobb állapotú 
félszáraz gyepében, felhagyott egykori 
gyümölcsösök alatt: Pándi-hegy, Sajgó. 

1778. Iris variegata L. - Cserjés alatt illetve akácos 
alatti rézsűben jelenik meg a pándi Hársasban és a 
Bényei-völgyben a Sajgónál. 

1360. Lactuca quercina L. - Másodlagos 
cserjésekben, útmezsgyéken, ritkán akácosokban: 
Gomba feletti löszfalakon gyakori, Szarkaközi-
dűlő (G); Fehér-hegy (Me); Mária-völgy melletti 
völgyben (Ss). 

366. Lathyrus latifolius L. - Egyetlen helyen: a 
pándi Hársas erdőssztyepp gyepjén nem ritka. 

736. Lithospermum purpureo-coeruleum L. - A 
Lipina-völgy területén lösztölgyesben illetve 
telepített tölgyesekben. 

516. Peucedanum alsaticum L. - Löszgyepekben, 
cserjések alatt: pándi Hársas; Lipina; Dolina-völgy 
(Pi); Gomba feletti falon; Felsőfarkasd; Mende a 
pusztaszentistváni elágazónál, árokban. 

183., 184. Rosa gallica L. és R. livescens Bess. - 
Erdőssztyepp rózsáink, löszgyepekben, félszáraz 
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gyepekben, cserjésekben Pánd térségében: Hársas, 
Pándi-hegy; Sajgó. 

217. Sedum maximum (L.) Hoffm. - A Dolina-völgy 
(Pi) egyik oldalvölgyében xerotherm cserjés alatt, 
néhány tő. 

71. Thalictrum aquilegifolium L. - Árnyas, völgyalji 
lösztölgyesben a pándi Hársas egyik 
oldalvölgyében. 

73. Thalictrum minus L. - Cserjésekben, félszáraz 
gyepekben, ritkán száraz löszgyepekben: Erdő-
völgy, Kalapos-hegy; tápiósági földvár; Pándi 
Hársas, Pándi-hegy, Pipa-hegy, Sajgó; Tök-völgy 
(K); Lipina, Golyófogó-völgy (Al); Fekete-dűlő 
(Cb); Dolina-völgy (Pi); Kása-völgy, Fehér-hegy 
(Me). 

564. Viburnum lantana L. - Az egykori löszerdő 
tanúja a Pándi-hegy alatt, ma ligetes akácosban. 
Felbukkan a pándi Hársas illetve az albertirsai 
Lipina-völgy lösztölgyesében is. 

 

7. Főleg középhegységi elterjedésű, üde 
lomberdei (Querco-Fagetea) fajok:  

 

21. Anemone ranunculoides L. - üdébb völgyalji 
tölgyesekben, ezek származékaiban: Lipina (Al); 
Felsőfarkasd mellett. 

2149. Arum orientale M.B. - Tölgyesekben, 
akácosokban helyenként nem ritka Pánd és 
Albertirsa erdőterületein. 

1140. Campanula persicifolia L. - A pándi 
Hársasban; a Lipina-völgyben és a Golyófogó-
völgyben erdőmaradvány illetve cserjés alatt 
szálanként; míg Felsőfarkasd felett felhagyott 
gyümölcsösben, szikár löszgyepben is megjelenik. 

1805. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - A 
dombságban két ponton telepített kocsányos 

tölgyesben néhány tő: Pándi Hársas; kávai Hosszú-
völgy. 

1806. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. - A 
Bereg-völgy telepített tölgyesében szálanként. 

1810. Epipactis helleborine (L.) Cr. - Telepített 
kocsányos tölgyesben a pándi Hársasban, 
Cephalanthera damasonium társaságában néhány 
tő. 

138. Fragaria moschata Duch. - Telepített virágos 
kőrises és kocsányos tölgyes erdőkben, akácos 
mezsgyeszegélyeken Mende térségében nem ritka. 

9. Isopyrum thalictroides L. - Az albertirsai Lipina 
üdébb, hársas állományaiban, ritkán akácosokban 
eléggé gyakori. 

729. Myosotis sparsiflora Mikan - A pándi Hársas és 
a Lipina-völgy lösztölgyesében, árnyas helyeken. 

1822. Platanthera bifolia (L.) Rich. -  Szántó és 
akácos keskeny szegélyében a Mária-völgyben 
(Ss). 

 

8. Egyéb fajok 
 

382. Hippophaë rhamnoides L. - A pilisi Dolina-
völgy egyik oldalvölgyében található egy kb. 100 
töves telepített populációja. 

220. Sedum reflexum L. subsp. glaucum (Lej.) 
Janchen - Tápióbicskénél az agyagbánya falán 
néhány tő. Kultúrszökevény. Új a Neogradense 
flórajárásra! 

1266. Senecio doria Nath. - Az albertirsai Lipina 
alsó szakaszán szikár löszgyomtársulásban néhány 
tő. Új a Neogradense flórajárásra! 

1259. Senecio erucifolius L. - Elszórtan a dombság 
néhány pontján, parlagokon, száraz löszgyepekben: 
pándi Hársas egyik kisebb oldalvölgyében; 
tápiósági földvár, Oldal-hegy; Alsófarkasd.  

 

Köszönetnyílvánítás 
 

Ilesse köszönet Dr. VOJTKÓ Andrást (EKTF, Eger), amiért "erdőssztyepp-ismereteit" megosztotta velünk, 
irodalommal ellátott és a kéziratot átnézte. Köszönetünket fejezzük ki továbbá SOMLYAY Lajosnak (MTM, 
Növénytár) az irodalmazásban való segítségéért valamint a Pro Renovanda Cultura Hungariae "Diákok a 
Tudományért" szakalapítványnak a kutatás anyagi támogatásáért. 
 

Irodalom 
 

BALLA GY (1959): A Monor-ceglédberceli-löszöshát 
geomorfológiája. - Földrajzi Értesítő 8: 27-53. 

BORBÁS V. (1871): Pest megy flórája Sadler (1840) 
óta és ujabb adatok. - Mathematikai és 
Természettudományi Közlemények 9: 15-54. 

BORBÁS V. (1886): A magyar homokpuszták 
növényvilága, meg a homokkötés. - A szerző 
kiadása, Bp., 112 pp. 

BORHIDI A. (1961): Klimadiagramme und 
klimazonale Karte Ungarns. - Ann. Univ. Budapest 
Sect. Biol. 4: 21-50. 

FEKETE G.  (1965): Die Waldvegetation im 
Gödöllőer Hügellang. - Akadémiai Kiadó, Bp., 223 
pp. 

GOMBOCZ E. (1945): Diara itinerum Pauli Kitaibelii 
I-II. - Magyar Természettudományi Múzeum, Bp. 
1082 pp. 

JÁVORKA S. (1925): Magyar Flóra - Flora Hungarica. 
- Studium, Bp. 1307 pp. 

KERNER A. (1875): Die Vegetationverhältnisse des 
mitteleren und östlichen Ungarns und angrezenden 
Siebenbürgens - Innsbruck 536 pp. 

KALAPOS T. - SZERÉNYI J. (1997): A Magyarországról 
kipusztultnak vélt deres szádorgó (Orobanche 



KITAIBELIA 3 (2): 321–328.; 1998. 
 

328 

caesia RCHB.) előfordulása az érdi Sánc-hegyen. – 
Kitaibelia 2 (1): 41-43. 

LENDVAI G. - HORVÁTH A. (1994): Adatok a 
Mezőföld löszflórájához. - Bot. Közlem. 81: 9-12. 

MAROSI S. - SOMOGYI S. (1990): Magyarország 
kistájainak katasztere II. - MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézete, Bp., pp.: 807-810. 

PÁL A. (1998): Ceglédbercel természeti értékei. - 
Kézirat. 

SIMON T. (1992): A magyarországi edényes flóra 
határozója. - Tankönyvkiadó, Bp. 892 pp. 

SCHMOTZER A. - VIDRA T. (1997): Egy méltatlanul 
mellőzött löszvidékünk - a Monor-Irsai-dombság - 
flórakutatásának kezdeti eredményei. - Kitaibelia 2 
(2): p.240. 

SOÓ R. (1933): Floren- und Vegetationskarte des 
historischen Ungarns. - Tisza I. Társ. Honismertető 
Biz. Kiadványai 30: 1-35. 

SOÓ R. (1964-80): A magyar flóra és vegetáció 
rendszertani - növényföldrajzi kézikönyve. I-VI. - 
Akadémiai Kiadó, Bp. 

SURÁNYI D. (1991): A ceglédi kistáj természeti 
értékei. - Bot. Közlem. 78. (1-2): 29-33. 

SZOLLÁT GY. (1982): Data to the flora of Cegléd and 
its surroundings. - Studia Botanica Hungarica 16: 
83-97. 

SZUJKÓ-LACZA J. (1993): Flowering plants in the 
Kiskunság National Park and the other region 
between the Danube and Tisza Rivers. - In: 
SZUJKÓ-LACZA J. - KOVÁCS D. (szerk.): The flora of 
the Kiskunság National Park  in the Danube-Tisza 
mid-region of Hungary. Vol. 1.: The flowering 
plants. - Magyar Természettudományi Múzeum, 
Bp. pp.: 43-468. 

TIMKÓ I. (1935): A Tápió-völgyétől D-re eső 
dombvidék agrogeológiai viszonyai.- Földtani 
Intézet Évi Jelentései az 1925-28. évekről, Bp., pp.: 
239-244. 

ZÓLYOMI B. (1958a): Budapest és környékének 
természetes növénytakarója. - In: PÉCSI M. (szerk.): 
Budapest természeti képe. - Akadémiai Kiadó, Bp., 
pp.: 509-642. 

ZÓLYOMI B. (1958b): Fitocönológiai analízis az 
alföldi löszhátak eredeti növénytakarójának 
maradványain. - II. Biológiai Vándorgyűlés 
előadásainak ismertetése, Szeged pp.: 18-20. 

ZÓLYOMI B. (1959): Beszámoló az MTA Botanikus 
Kertje és Geobotanikai Laboratóriuma munkájáról. 
- MTA Biol. Oszt. Közl. 3: 51-59. 

ZÓLYOMI B. - FEKETE G. (1994): The Pannonian loess 
steppe: differentiation in space and time. - 
Abstracta Botanica 18 (1): 29-41. 

 

Summary 
Floristic investigation of the loessy territory of the Monor-Irsa-Hills 

A. SCHMOTZER - T. VIDRA 
 

The results of the floristic investigation of the loessy territory of Monor-Irsa-Hills (Central-Hungary, Pest 
County) are presented. 95 vascular taxa were recorded (31 of them are protected). The species were listed in 
the order of coenotaxonomical categories: (1.) Agropyro-Kochion: semidesert elements on loess walls; (2.) 
Festucion rupicolae: characteristic elements of the loess grasslands; (3a.) Festucetalia valesiacae: xerothermic 
grassland elements in wider distribution; (3b.) Festucion rupicolae & Festucetalia elements descended from 
the North Hungarian Central Range; (4.) Cynodonti-Festucion: mainly weedy element originated from 
Festucion rupicolae communities; (5.) Aceri-Quercion: remnants of the loess forest; (6.) Quercetalia 
pubescentis-petraeae: xerothermic forest elements; (7.) Querco-Fagetea: mesophilous forest elements; and 
(8.) Other species. Besides the floristic data we compiled the geographical features and the history of the 
floristic investigations of the studied area. 
 
 


