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Adatok az Észak-Mezõföld löszflórájához 
 

SZERÉNYI Júlia 
 

ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék H-1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
 

Bevezetés 
 

A lösznövényzet egyike hazánk legfajgazdagabb és legváltozatosabb vegetációtípusának. Az egykor nagy 
területeket borító zonális löszerdõsztyepp területe a gépesítetté és egyre intenzívebbé váló mezõgazdasági 
mûvelés következtében töredékére zsugorodott és mára már csak kis kiterjedésû, egymástól gyakran távoli 
foltokban maradt fenn mezõgazdasági hasznosításra és felparcellázásra alkalmatlan meredek löszlejtõkön, 
megközelíthetetlen magaspartokon, a kultúrális értékek miatt védett kunhalmokon, sáncokon, valamint utak 
szegélyében (BOROS 1953, 1959, ZÓLYOMI 1958, 1959, 1967, 1969, KERESZTY 1977). Ennek következtében 
valamennyi lösznövényzet maradvány érték.  

Az Észak-Mezõföld a Mezõföld legmagasabbra kiemelkedõ, legtagoltabb felszínû, zömében lösszel borított 
pannon táblaröge, amelyet északnyugaton és északon a Vértes ill. a Gerecse, keleten a Kígyós-patak és a Duna, 
délen és délnyugaton a Sárrét, nyugaton pedig a Móri-árok határol. Felszíne a jellegzetesen egymással 
párhuzamosan futó, északnyugat-délkelet irányultságú patakvölgyek pl: Benta-patak, Váli-víz, Vértesacsai-víz 
ismétlõdése ellenére csak látszólag egyhangú és egységes. Részterületei változatos és eltérõ szerkezetûek, ezért 
területe egyéni morfológiai sajátságokkal jellemzhetõ résztájakra tagolható: Szent-László-dombvidék, Etyeki-
dombvidék, Pusztazámor-sóskúti pannon rögvidék, Érd-battai- és Ercsi-táblarög, Pázmánd-verebi-dombvidék, a 
dombvidék északi peremterületei (Vértesalja) és Zámolyi-tábla (ÁDÁM � MAROSI � SZILÁRD 1959, Ádám 1958). 
Különösen változatosak a résztájak löszalakzatai, amelyek területén löszfalak, löszlejtõk, löszmélyutak, 
löszvölgyek és löszvölgyrendszerek egyaránt fellelhetõk. Részben ennek is a következménye, hogy az Észak-
Mezõföldön, jelentõs hányadának mezõgazdasági mûvelése ellenére, értékes löszvegetáció foltok és löszfajok 
maradhattak fenn.  

Az Észak-Mezõföld florisztikai értékeirõl az 1900-as évek közepétõl rendszeresen jelentek meg publikációk, 
de ezek elsõsorban egy adott község környékének, egy földrajzi tájegységnek a bemutatására törekedtek, vagy a 
terület egy-egy lösznövényzet foltja adott fajainak elõfordulását ill. cönológiai viszonyait ismertetették (BOROS 
1944, 1959, KERESZTY 1977, ZÓLYOMI 1958, 1959, 1967). A Észak-Mezõföld részletes florisztikai feltárása a 
80-es évek végén kezdõdött, és számos értékes lösznövényzet maradvány és faj új, vagy már korábbról ismert, 
de még fennmaradt lelõhelyének az (újra)felfedezését eredményezte (DOBAY 1994, HORVÁTH 1998, HORÁNSZKY 
1992, FARKAS 1999, KALAPOS � SZERÉNYI 1997, LENDVAI 1993, LENDVAI �HORVÁTH 1994, MOLNÁR V. A. � 
SZERÉNYI 1998, PÓCS 1999, SZENDRÁK 1990-91, SZERÉNYI 1997a, SZERÉNYI 1999, SZERÉNYI � KALAPOS 1997, 
1998, van ZANTEN 1999, VÖRÖSS 1987-88). Dolgozatomban az Észak-Mezõföld jelenleg még fellelhetõ 
lösznövényzetszigetein eddig talált értékes fajok listáját ismertetem a korábbi irodalmi adatok 
figyelembevételével. 
 

Anyag és módszer 
 

Az Észak-Mezõföldön 1997, az Érdi-Mezõföldön 1990 óta végzek botanikai vizsgálatokat (Kalapos-
SZERÉNYI 1997, MOLNÁR V. A. � SZERÉNYI 1998, SZERÉNYI 1997a, SZERÉNYI 1999, SZERÉNYI � KALAPOS 
1998). Az itt közölt adatok az Észak-Mezõföld teljes területérõl származnak a Zámolyi tábla és belsõbárándi 
löszvölgyrendszer kivételével. Az érdi, gyúrói és a vértesacsai Cérna-völgy, valamint a Vál és Tabajd 
községekkel szomszédos löszdombok területeirõl származó adatokat KALAPOS Tiborral (ELTE TTK 
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) közösen gyûjtöttük. A fajok elnevezése Simon (1992) munkája, a 
védettség megállapítása a Magyar Közlöny (1993) alapján, rendezésük Soó sorszám szerint történt (HORVÁTH et 
al. 1995). A védett fajok vastag betûvel szedettek, a fokozottan védett fajok vastag betûvel szedettek és 
aláhúzottak. A fajok lelõhelyének megnevezése 1:50000 ill. 1:10000-es EOTR térképek helynevei alapján 
történt. Valamennyi adat estében szerepel a lelõhelyhez legközelebb fekvõ község neve is. Az egy adott faj 
lelõhelyadatai a községek nevei szerint ABC sorrendbe rendezettek. A kitettség és a lejtõszög által jelentõsen 
befolyásolt lelõhelyeknél feltüntettem a kitettséget és utaltam az adott lejtõ meredekségére. A fellelt 
lösznövényzet maradványok néhány kivétel esetében löszpusztagyepfoltok (ld. Eredmények), ezért csupán ettõl 
eltérõ esetekben említem a löszvegetáció típusát, és a lelõhelyek felsorolásánál a löszalkotta geomorfológiai 
formákra utalok (lejtõ, völgy stb). A növénytársulások tudományos elnevezése FEKETE � MOLNÁR � HORVÁTH 
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(1997) munkáját követi. A hazai flóra nem õshonos elemei elterjedésének feltérképezése érdekében (vö. III. 
Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás Magyarországon Konferencia, Szombathely, 1999) a fajlista néhány 
tájidegen faj eddigi elõfordulási adatát is tartalmazza. 
 

Eredmények 
 

I. Az Észak-Mezõföldön eddig fellelt õshonos fajok listája: 
 

21.00. Pulsatilla grandis Wender: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti 
magaspartok, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91, (több 100 tõ). 

26.00. Anemone sylvestris L: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje. 
59.00. Ranunculus illyricus L.: Adony és Perkáta közötti fekvõ Rabócki-völgy (több 10 tõ), Jánosi-völgy 
nyugatias lejtõi, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok.  

63.00. Thalictrum minus L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy nyugatias 
kitettségû lejtõi és mellékvölgye, Jánosi-völgy, a Görbe-völgytõl nyugatra található völgy nyugati lejtõi, 
Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, 
meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, nyugatias 
kitettségû lejtõ, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa 
között húzódó dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei 
somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, Váli-víz 
felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies 
kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának északias kitettségû löszpusztagyepfoltjai, 
felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének löszlejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól 
délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy Kajászó délkeleti területén, község szomszédságában található, 
löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál található löszletörés, 
Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Kulcstól 
északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, lovasberényi Kazal-hegy 
nyugatias lejtõje, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található déli kitettségû löszlejtõk, Lovasberény-
szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, Perkátától 
északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, Perkátai-vízfolyást Perkáta 
északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától délkeletre található löszvölgy északkeleti kitettségû 
lejtõje, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), tabajdi 
Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, Tabajd és Vál között, a Váli-víz bal partán található 
löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ 
löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, vértesacsai Körtvély-láppal 
szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, Vértesboglár melleti Római-
árok és környéke, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, 
vértesboglári Som-gödör délies lejtõi. LENDVAI-HORVÁTH (1994) szerint a Mezõföld löszterületein általánosan 
elterjedt. 

67.00. Adonis vernalis L.: alcsútdobozi Mária-völgy északkeleti kitettségû lejtõje, alcsútdobozi Mária-völgy 
délnyugati kitettségû, közel vízszintes �lejtõje� (több száz tõ), bicskei Pócalja meredek löszdombsora, a 
Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, bicskei somos-
tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati 
kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ 
löszdombsor, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, Göböljárástól 
keletre található löszlejtõk, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõi, gyúrói Keskeny-völgy, pázmándi 
Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek 
(SZENDRÁK 1990-91), tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, vértesacsai Cérna-völgy 
löszdombsorának délnyugati kitettségû lejtõje, vértesboglári Som-gödör. 

70.00. Adonis aestivalis L.: érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok. 
81.10. Cotoneaster × matrensis Domokos: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje. 
173.00. Fragaria viridis Duch.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy és 
mellékvölgye, Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, alcsútdobozi Mária-
völgytõl északra fekvõ, változó kitettségû lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy, alcsútdobozi vízmû épülete körül 
fekvõ, nyugatias kitettségû lejtõk, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének 
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lejtõi, bicskei somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, bicskei Pócalja meredek 
löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, bodméri temetõ melletti lejtõ, Bodmér és 
Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, etyeki Kút-völgy 
gyümölcsöse, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló 
löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút löszgyepfoltjai, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól 
délre található út melleti löszgyepek és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ 
erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya közelében található 
löszgyepfoltok, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délre található lejtõk, a göböljárási Csákvári Á. G.-tól 
délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, Göböljárás keleti szomszédságában található löszlejtõk, 
felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak déli partjának nyugatias kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének 
löszlejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjnek löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, 
Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi 
Kazal-hegy északkeleti lejtõje, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, pázmándi Gyulatanya 
dûlõ északkeleti kitettségû lejtõje, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, 
Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, Perkátától keletre esõ 
löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), a tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, 
nyugatias kitettségû löszdombsor, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi 
valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és környéke, vértesacsai 
Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati 
lejtõje és mellékvölgye, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, vértesacsai Körtvély-láp melletti, 
nyugatias kitettségû lejtõ, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, 
vértesboglári Kálvária-hegy. 

189.00. Potentilla recta L.: Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, bicskei Pócalja meredek 
löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, 
Etyekbõl Herceghalom felé vezetõ út jobb oldalán, Etyek-patak melletti, délnyugati kitettségû nyártelepítés, 
egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti 
magaspartok, a gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, Kajászótól 
északnyugatra található löszlejtõk, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Vadász-völgy és a környéke, a 
vértesboglári Som-gödör. 

199.00. Filipendula vulgaris Mönch: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy és 
mellékvölgye, Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, alcsútdobozi Mária-
völgytõl északra fekvõ, változó kitettségû lejtõk, alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, változó kitettségû 
lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy, alcsútdobozi Mária-völgytõl északkeletre található mogyoróültetvény, bicskei 
Pócalja meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Beloiannis és Iváncsa 
között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és 
északi részének löszgyepei, bicskei somos-tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, Bodmér és 
Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, az egykori etyeki 
laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati 
kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti 
magaspartok, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút löszgyepfoltjai, Váli-víz felcsúti szakaszát 
szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának 
délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának keleties és nyugatias kitettségû lejtõi, 
felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének löszlejtõi, göböljárási Csákvári  
Á. G.-tól délre található lejtõk, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû 
löszdombsor, Göböljárás keleti szomszédságában található löszlejtõk, gyúrói Mogyorós-völgy északias 
kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy 
középsõ szakaszán található löszdombsorok, Iváncsától délre található Cikolai-víz melletti délkeleti kitettségû 
lejtõ, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati 
csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál található löszletörés, Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, 
Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Kulcstól 
északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, lovasberényi Kazal-hegy, 
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lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található lejtõk, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található 
löszvölgy, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, 
Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától keletre esõ löszdombsor 
keleties lejtõi, a tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû lejtõk, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 
1990-91), tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, váli Pogány-gyep 
löszdombsora, a vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-völgy, 
vértesacsai régi temetõnél található löszejtõ, vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és 
környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ 
kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

204.00. Sanguisorba minor Scop.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti kitettségû lejtõ, Adony 
és Perkáta között fekvõ Meggyesi-völgy déli részének nyugati lejtõje és mellékvölgye, Adony és Perkáta között 
fekvõ Jánosi-völgy keleties lejtõi, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, Baracska és Kajászó 
között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor 
mûvelt lejtõi, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, a bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, Bodmér és 
Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû löszgyepfoltjai, Ercsi délkeleti 
határában található felhagyott szõlõskert, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, 
Iváncsától délre található Cikolai-víz melletti délkeleti kitettségû lejtõ, Kulcstól északnyugatra fekvõ 
Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, Kulcstól északnyugatra fekvõ Szent Mihály-
hegy nyugati lejtõje, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található löszlejtõk, lovasberényi Kender-tótól 
délre található lankás löszterület, pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, pázmándi Cseplek-heggyel 
szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található 
löszdombsorok északias kitettségû lejtõi, Perkátától délkeletre található löszvölgy északkeleti kitettségû lejtõje, 
Sóskúttól délnyugatra található, kelet-nyugat irányú löszdombsor, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), 
Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük 
található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Kálvária-
hegy délkeleti kitettségû foltjai, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer délies 
lejtõi. 

216.00. Rosa spinosissima L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és keleti lejtõje: löszpusztagyep és 
löszpusztai cserjés (Crataego-Cerasetum fruticosae maradvány), érd-százhalombattai földsánc északnyugati 
lejtõje, Sánc-hegy platója, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának északnyugati kitettségû lejtõje és 
mellékvölgye: löszpusztagyep és löszpusztai cserjés (Crataego-Cerasetum fruticosae maradvány). 

217.00. Rosa gallica agg. L.: az Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy nyugatias kitettségû lejtõi, 
Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti 
magaspartok. 

235.00. Cerasus fruticosa Pall: bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, Bodmér és Vértesboglár között fekvõ 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû 
lejtõje: löszpusztai cserjés (Crataego-Cerasetum fruticosae maradvány), érd-százhalombattai földsánc 
északnyugati lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, Göböljárás Ág-tól délre található 
löszdombok, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje, vértesboglári Som-gödör: 
löszpusztai cserjésmaradvány (Crataego-Cerasetum fruticosae), vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti 
kitettségû foltjai, a vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

238.00. Amygdalus nana L.: vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje: löszpusztai 
cserjésmaradvány (Amygdaletum nanae), (TAKÁCS A. Attila személyes közlése). 

267.00. Genista pilosa L.: érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok. 
268.00. Genista tinctoria L: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei tervezett erõmûtótól nyugatra 
húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, érd-százhalombattai, Duna menti 
magaspartok, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, a sóskúti Papp-
hegyek (SZENDRÁK 1990-91), váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található 
löszlejtõkí ill. felhagyott szõlõskertek, a vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, Vértesboglár melleti Római-
árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai. 

274.00. Cytisus nigricans L: alcsútdobozi Mária-völgytõl mintegy 3 km-re északra fekvõ keleties löszlejtõ, 
bicskei Pócalja meredek löszdombsora, tervezett bicskei erõmûtótól nyugatra fekvõ löszgyepek, Bodmér és 
Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy 
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északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, százhalombattai 
téglagyár és környékének löszvölgyei, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati és északias 
kitettségû lejtõi, vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, vértesboglári Som-gödör északi 
lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

277.00. Cytisus austriacus L.: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy nyugatias lejtõi, bicskei Pócalja 
meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között 
húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-
százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti irányba induló 
löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, 
Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû 
löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-hegy, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között 
található északi kitettségû lejtõk, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, sóskúti Papp-hegyek 
(SZENDRÁK 1990-91), tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer, váli Pogány-gyep löszdombsora, 
váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek. 
KERESZTY (1977) Vál környékérõl jelzi elõfordulását. A vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy lejtõi, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának nyugatias lejtõi, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti 
Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, vértesboglári Római-ároktól 
délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. LENDVAI-HORVÁTH (1994) szerint a Mezõföld 
számos pontján elõfordul. 

279.00. Cytisus ratisbonensis Schaeffer: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai 
földsánc északnyugati lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, a gyúrói Mogyorós-völgy 
északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai. 

319.00. Trifolium alpestre L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti 
lejtõje, gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), 
vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, 
vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai. 

320.00. Trifolium rubens L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje. 
329.02. Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (Kit.) Nym: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, 
északkeleti kitettségû lejtõ, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének lejtõi, 
bicskei Pócalja löszdombsora, bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, az egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, 
északi kitettségû löszlejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló 
löszmélyúttól délre található út melleti löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket 
elválasztó mezõvédõ erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), göböljárási Csákvári Á. G.-tól-tól délre 
fekvõ löszdombok, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, lovasberényi 
Kazal-hegy északkeleti lejtõje, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor 
nyugatias lejtõi, Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, 
valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Pogány-gyep löszdombsora, Vértesacsa 
északkeleti végén, község és a szõlõhegy között található északias kitettségû löszdombok, vértesacsai Körtvély-
láppal szemközti löszvölgy, vértesacsai marhalegelõ, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, 
vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer 
északkeleti lejtõi. 

330.00. Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy nyugatias lejtõi, 
alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, változó kitettségû lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgytõl északkeletre 
található mogyoróültetvény, bicskei Pócalja meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és 
löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, a 
bodméri temetõ melletti lejtõ, ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek löszlejtõk, Ercsi délkeleti 
határában található felhagyott szõlõskert, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, érd-ófalui 
Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje. ZÓLYOMI (1958) Százhalombattáról jelzi elõfordulását. 
A Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, Kajászó és Vál között 
található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, váli Pogány-gyep löszdombsora, 
Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, lovasberényi Kazal-hegy 
nyugatias lejtõje, a lovasberényi Kender-tótól délre található lankás löszterület, pázmándi Cseplek-hegy 
délnyugati lejtõje, pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, sóskúti Papp-hegyek 
(SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, tabajdi Bélápapuszta környéki, váli 
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Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli 
Vadász-völgy és környéke, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy, vérteacsai marhalegelõ, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsora, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, vértesacsai Körtvély-láp 
melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, 
vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

331.00. Dorycnium herbaceum Vill.: Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 
340.00. Colutea arborescens L.: Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati 
kitettségû löszgyepfoltjai, Ercsi délkeleti határában található felhagyott szõlõskert, érd-ófalui Kakukk-hegy 
északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, érd-százhalombattai 
Sánc-hegy platója, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, százhalombattai téglagyár és környékének 
löszvölgyei, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

344.00. Astragalus dasyanthus Pall.: Adony és Perkáta között fekvõ Meggyesi-völgy nyugati kitettségû lejtõi 
(néhány tõ), Jánosi-völgy nyugatias lejtõi (több 10 tõ), Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén 
található löszdombsor nyugatias lejtõi, (több 10 tõ). A faj elõfordulását Adony (FARKAS 1999, HORVÁTH 
1998), és Kulcs (FARKAS 1999, HORVÁTH 1998, ZÓLYOMI 1958) területérõl közli az irodalom. A lovasberényi 
Kazal-hegy nyugatias lejtõje. 

347.00. Astragalus asper Wulf.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Jánosi-völgy, Beloiannis és 
Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti 
lejtõje, érd-százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, Perkátától északra fekvõ 
Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, százhalombattai 
téglagyár és környékének löszvölgyei.  

352.00. Oxytropis pilosa (Borb.) Soó: etyeki Kút-völgy gyümölcsültetvénye és legelõje (néhány tõ), érd-
százhalombattai Sánc-hegy platója (néhány 10 tõ, MOLNÁR V. A. � SZERÉNYI 1998), sóskúti Papp-hegyek 
(SZENDRÁK 1990-91, kiterjedt foltok, több 10 tõ). 

436.00. Dictamnus albus L: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, vértesboglári Som-gödör. 
438.00. Polygala major Jacq.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti 
lejtõje, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délre található löszdombok, Kajászó és Vál között található, északkeleti 
kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén 
található löszdombsor nyugatias lejtõi . 

495.00. Bupleurum falcatum L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, a vértesboglári Kálvária-hegy 
délkeleti kitettségû foltjai. 

533.00. Peucedanum cervaria (L.) Lap.: Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a 
Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, bicskei Pócalja 
meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (több 10 m2 kiterjedésû foltok), érd-
százhalombattai Sánc-hegy platója, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti irányba 
induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délre található 
löszdombok, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, Perkátai-vízfolyást 
Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és 
Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, vértesacsai Cérna-
völgy, vértesboglári Som-gödör északi kitettségû lejtõi. 

535.00. Peucedanum alsaticum L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleties kitettségû lejtõi, 
Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, 
meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és 
északi részének löszgyepei, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti 
magaspartok, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-
völgy északias kitettségû lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, Tabajd északnyugati 
részén található löszdomsor, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk 
ill. felhagyott szõlõskertek, vértesacsai Cérna-völgy, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, Vértesboglár 
melleti Római-árok és környéke. LENDVAI-HORVÁTH (1994) szerint a Mezõföld löszterületein általánosan 
elterjedt, tapasztalataim szerint azonban az Észak-Mezõföldön elõfordulása nem gyakori. 

608.00. Scabiosa canescens L.: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy keleties lejtõi, kelet-nyugat irányú 
löszdombsor, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes �lejtõje�, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), 
Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû 
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löszlejtõk, a tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, tabajdi Bélápapusztától 
északnyugatra található löszgyepmaradvány, váli Vadász-völgy és a környéke, vértesacsai marhalegelõ. 

628.00. Linum flavum L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, tervezett bicskei erõmûtó körüli lejtõk, érd-
ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, 
érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok (BOROS 1944: érdi Magaspart és Sánc-hegy), gyúrói Mogyorós-
völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, sóskúti Papp-hegyek, vértesacsai Cérna-völgy 
löszdombsorának délnyugati lejtõje. 

631.00. Linum hirsutum L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, lovasberényi Kazal-hegy, pázmándi 
Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy 
keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje, Vértesboglár melleti Római-árok 
és környéke, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

632.00. Linum tenuifolium L.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, Beloiannis és Iváncsa között 
húzódó dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, tervezett 
bicskei erõmûtó körüli lejtõk, ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek löszlejtõk, gyúrói 
Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, Kulcstól északnyugatra fekvõ Szent Mihály-hegy nyugati lejtõje, sóskúti Papp-
hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, tabajdi Bélápapuszta környéki 
délnyugati kitettségû löszlejtõk, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található 
löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsora, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

681.00. Euphorbia pannonica Host.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, a Meggyesi-völgy és 
mellékvölgye, a Jánosi -völgy, a Görbe-völgy nyugatias lejtõje, a Görbe-völgytõl nyugatra található völgy 
nyugati lejtõi, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, 
északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, 
változó kitettségû lejtõk, alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, változó kitettségû lejtõk, alcsútdobozi Mária-
völgy, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa között 
húzódó dombsor középsõ és északi részének lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor 
mûvelt lejtõi, bicskei Pócalja meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, a 
Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, bodméri temetõ 
melletti lejtõ, ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek löszlejtõk, bicskei somos-tói- völgy 
nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, 
érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti irányba induló 
löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút löszgyepfoltjai, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól 
délre található út melleti löszgyepek és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ 
erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati 
kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai 
Líviai-halastavak déli partjának nyugatias kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának 
északias kitettségû löszpusztagyepfoltjai, felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének löszlejtõi, 
Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok lejtõi, Göböljárástól 
délkeletre, Pogányvár irányába esõ lejtõk délnyugati kitettségû löszgyepfoltjai, göböljárási Á. G.-tól 
délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, Göböljárás keleti szomszédságában található löszlejtõk, 
gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, Kajászó 
északnyugati területén található északkeleti kitettségû löszlejtõk, Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, 
Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi 
Kazal-hegy északkeleti lejtõje, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található löszlejtõk, lovasberényi 
Kender-tótól délre található lankás löszterület, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, 
pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, pázmándi János tanyától északnyugatra található északkeleti 
kitettségû löszlejtõ, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától délkeletre 
található löszvölgy északkeleti kitettségû lejtõje, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti 
Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, tabajdi Bélápapuszta 
környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, 
tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, Tabajd és Vál között, a Váli-víz bal 
partán található löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, Tordastól keletre fekvõ, délnyugati kitettségû 
gyümölcsös és környéke, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint 
a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és a környéke. KERESZTY (1977) 
Vál környékérõl már jelezte elõfordulását. A vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, 
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vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai marhalegelõ, Vértesacsa délkeleti 
határában lévõ löszgyepmaradvány, vértesacsai Cérna-völgy, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és 
környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ 
kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

688.00. Fraxinus ornus L.: baracskai Széna-völgytõl délkeletre fekvõ löszvölgy északnyugati lejtõje, Bodmér és 
Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, gyúrói Keskeny-völgy 
északias kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep löszdombsora. 

694.00. Centaurium erythraea Rafn.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között 
húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ 
szakaszán található löszdombsorok, Perkátától délkeletre található löszvölgy északkeleti kitettségû lejtõje, 
sóskúti Papp-hegyek, Tabajd és Vál között, a Váli-víz jobb partján található löszdombsor északkeleti kitettségû 
lejtõje, Tordastól keletre fekvõ, délnyugati kitettségû gyümölcsös és környéke, váli Pogány-gyep 
löszdombsora, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ 
birkalegelõ, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

698.00. Gentiana cruciata L.: Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati 
kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, sóskúti 
Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

708.00. Vinca herbacea W et K.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, bicskei Pócalja meredek 
löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, 
gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy délies 
kitettségû lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei. 

751.00. Lithospermum purpureo-coeruleum L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai 
földsánc északnyugati lejtõje. 

753.00. Onosma visianii Clem.: Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati 
kitettségû löszgyepfoltjai. 

757.00. Echium italicum L.: Adony és Perkáta között található Görbe-völgytõl nyugatra fekvõ völgy nyugati 
lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének lejtõi, Göböljárás keleti 
szomszédságában található löszlejtõk, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, pázmándi Cseplek-hegy 
délnyugati lejtõje, Perkátától délkeletre található löszvölgy délies kitettségû lejtõje, vértesacsai marhalegelõ, 
vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

769.00. Teucrium chamaedrys L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy és 
mellékvölgye, Jánosi-völgy, Görbe-völgy nyugatias lejtõje, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már 
nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� 
löszpusztagyep, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati 
kitettségû, közel vízszintes �lejtõje�, alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, nyugatias kitettségû lejtõ, a 
Baracskától délkeleti irányban húzódó és a Kispuszta Á. G.-tól nyugati irányba vivõ földutak találkozásánál 
fekvõ löszlejtõk löszpusztagyepfoltjai, bicskei somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, 
Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó 
dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, bicskei Pócalja meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra 
húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati 
kitettségû lejtõi, a bodméri temetõ melletti lejtõ, ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek 
löszlejtõk, az egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy 
északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és 
löszmélyút, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor, Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya 
közelében található löszlejtõk, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, 
felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának nyugatias kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak déli partjának északias kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének 
löszlejtõi, a Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, Göböljárástól 
délkeletre, Pogányvár irányába esõ délnyugati kitettségû lejtõk, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra 
fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délre található löszdombok, Göböljárás 
keleti szomszédságában található löszlejtõk, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, Iváncsától délre található Cikolai-víz melletti délkeleti kitettségû 
löszlejtõ, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó és Vál 
között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Kulcstól északnyugatra fekvõ 
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Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, Kulcstól északnyugatra fekvõ Szent Mihály-
hegy nyugati lejtõje, lovasberényi Kazal-hegy, pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû 
löszlejtõ, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától keletre esõ 
löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, tabajdi templom feletti löszleszakadás, Tabajd északnyugati részén található 
löszdomsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, Tabajd és Vál között, a Váli-
víz bal partán található löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli 
Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, 
vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy, a vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Körtvély-láp melletti, 
nyugatias kitettségû lejtõ, vértesacsai Cérna-völgy, vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, Vértesboglár melleti 
Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, vértesboglári Római-ároktól 
délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

778.00. Nepeta pannonica L.: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy, érd-százhalombattai földsánc 
északnyugati lejtõje (több 100 tõ), érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok: ZÓLYOMI (1958) Érdrõl jelzi 
elõfordulását (több 100 tõ). A gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, 
gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, sóskúti Papp-hegyek, százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke (több 10 tõ). 

779.20. Nepeta parviflora M. B.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy nyugatias kitettségû lejtõi (több 
10 tõ), Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy nyugatias kitettségû lejtõi (néhány 10 tõ), Adonytól 
nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek 
lejtõje (4-6 tõ) (FARKAS 1999, SZERÉNYI 1999). Észak-mezõföldi lelõhelyein kívül az országban csupán két, 
dél-mezõföldi élõhelye ismert (LENDVAI 1993). 

783.00. Prunella grandiflora (L.) Scholler: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, a sóskúti Papp-hegyek 
(SZENDRÁK 1990-91), vértesacsai régi temetõnél található löszlejtõ, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, 
Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

788.00. Phlomis tuberosa L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei somos-tói-völgy nyugatias 
kitettségû felhagyott gyümölcsöse, Etyekrõl Herceghalomra vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt 
található északi kitettségû löszdombsor, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai 
földsánc délkeleti lejtõje (több 10 tõ), Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok ZÓLYOMI (1958) Érdrõl 
jelzi elõfordulását (több, mint 100 tõ). A gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, vértesboglári Som-gödör északi kitettségû lejtõi. 

803.00. Betonica officinalis L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra 
fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: 
�Brachypodiumos� löszpusztagyep, bicskei Pócalja löszdombsora és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és 
löszvölgyek, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, 
százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû 
lejtõ, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-
árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû lejtõi. 

809.00. Stachys germanica L.: alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, nyugatias kitettségû lejtõ, Beloiannis és 
Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor 
középsõ és északi részének lejtõi, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található északi kitettségû lejtõk, 
lovasberényi Kender-tótól délre található lankás löszterület, pázmándi Gyulatanya dûlõ északkeleti kitettségû 
lejtõje, pázmándi János tanyától északnyugatra található északkeleti kitettségû lejtõ, Perkátától északra fekvõ 
Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, a Perkátai-vízfolyást 
Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû 
löszdombsor, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük 
található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Cérna-völgy 
löszdombsorának délnyugati lejtõje, a vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, a 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

811.00. Salvia verticillata L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, 
alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, nyugatias kitettségû lejtõk, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, 
Etyekrõl Herceghalomra vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt található északi kitettségû 
löszdombsor, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, a Váli-víz felcsúti szakaszát 
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szegélyezõ löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében 
birkalegelõ, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, vértesacsai 
régi temetõnél található löszlejtõ. 

822.00. Origanum vulgare L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti kitettségû lejtõi, 
alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai 
földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, gyúrói Mogyorós-völgy északias 
kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található 
löszdombsor nyugatias lejtõi, pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, váli Vadász-
völgy és a környéke, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje, Vértesboglártól 
északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai. 

915.00. Digitalis lanata Ehrh.: A bicskei Somos-tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsösében, 
mintegy tíz virágzó példány. 

941.10. Orobanche caesia Rchb.: érd- százhalombattai földsánc délnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna 
melleti magaspart (KALAPOS � SZERÉNYI 1997). Hazánkban mindeddig csupán az érd-százhalombattai 
lelõhelyei ismertek. 

992.00. Brassica elongata Ehrh.: bicskei Pócalja löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati 
kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok, Kajászó 
délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó és Vál között található, 
északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, 
tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias 
kitettségû löszdombsor, Tabajd és Vál között, a Váli-víz jobb partán található löszdombsor északkeleti 
kitettségû lejtõje, Tabajd és Vál között, a Váli-víz bal partán található löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, 
váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek. 
KERESZTY (1977) Vál környékérõl, mint intenzíven terjedõ fajt jelzi. A vértesacsai Körtvély-láppal szemközti 
löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati kitettségû lejtõje, vértesboglári 
Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai. 

1020.00. Isatis tinctoria L.: érd-ófalui felhagyott téglagyár oldalai, érd-százhalombattai, Duna menti 
magaspartok, érd-százhalombattai Sánc-hegy platója (néhány tõ). 

1089.00. Erysimum odoratum Ehrh.: érd-ófalui Kakukk-hegy nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai, 
Duna menti magaspartok, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található löszvölgy. 

1152.00. Hypericum elegans Stephan: az Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ 
Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: 
�Brachypodiumos� löszpusztagyep, Baracskától délkeleti irányban húzódó, és a Kispuszta Á. G.-tól nyugati 
irányba vivõ földutak találkozásánál fekvõ löszlejtõk, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti 
kitettségû löszdombsor, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bodméri temetõ melletti lejtõ, gyúrói 
Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõinek löszgyepmaradványai, lovasberényi Kazal-hegy nyugatias lejtõje, 
Perkátától délkeletre található löszvölgy északkeleti kitettségû lejtõje, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy 
középsõ szakaszán található löszdombsorok, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, Tabajd és Vál 
között, Váli-víz jobb partán található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep 
löszdombsora, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesboglári Som-gödör északi 
lejtõi. 

1166.00. Campanula glomerata L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Jánosi-völgy nyugati lejtõje 
és platója, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, 
északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor 
középsõ és északi részének lejtõi, bicskei Pócalja löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû löszgyepfoltjai, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati 
kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi 
partjának délies kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû 
löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-
völgy északias kitettségû lejtõje, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, 
Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától keletre esõ löszdombsor 
keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található löszdombsor, 
vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, a vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, 
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Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1173.00. Campanula bononiensis L.: bicskei Pócalja löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, érd-ófalui 
Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, 
Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak déli partjának nyugatias kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, Iváncsától délre található Cikolai-víz melletti délkeleti kitettségû löszlejtõk, Perkátai-
vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), váli 
Vadász-völgy és környéke, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesboglári Som-
gödör északi lejtõi. 

1174.99. Campanula rotundifolia L.: bicskei Pócalja löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, 
érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ 
lejtõk és löszmélyút, Felcsúttól keletre húzódó löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári 
Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 
t.sz.f.m. jelzõpontnál található löszletörés, Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, Kajászó és Vál között 
található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Perkátai-vízfolyást Perkáta 
északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Tabajd északnyugati részén található löszdombsor, Tordastól keletre 
fekvõ, délnyugati kitettségû gyümölcsös és környéke, váli Pogány-gyep löszdombsora, vértesacsai Körtvély-
láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának 
északnyugati kitettségû lejtõje, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 

1175.00. Campanula persicifolia L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, bicskei Pócalja 
löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, 
Etyekbõl Herceghalom felé vezetõ út jobb oldalán, az Etyek-patak melletti, délnyugati kitettségû nyártelepítés, 
érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõi (több 10 tõ), érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, 
gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, Perkátai-vízfolyást Perkáta 
északkeleti határában kísérõ löszdombsor, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának északias kitettségû lejtõje, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ 
birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári 
Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1192.00. Aster amellus L.: Adony és Perkáta között található Görbe-völgytõl nyugatra található völgy nyugati 
kitettségû lejtõi, bicskei Pócalja löszdombsora, a tervezett bicskei erõmûtó körüli löszgyepfoltok, érd-ófalui 
Kakukk-hegy északkeleti (több 10 tõ) és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati 
lejtõje, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és 
löszmélyút, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, vértesacsai Körtvély-
láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi. 

1213.00. Inula conyza DC.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, az alcsútdobozi vízmû épülete 
körül fekvõ lejtõ, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, bicskei somos-tói- 
völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, a bicskei tervezett 
erõmûtó környéki löszgyepek, Etyekbõl Herceghalom felé vezetõ út jobb oldalán, az Etyek-patak melletti, 
délnyugati kitettségû nyártelepítés, egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, érd-
ófalui Kakukk-hegy nyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ 
lejtõk és löszmélyút, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkultúrák, 
Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy 
északias kitettségû lejtõi, tabajdi Bélápapusztától északnyugatra található löszgyepmaradvány, Tabajd és Vál 
között, a Váli-víz bal partán található löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-
dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és a 
környéke, Vál és Kajászó között fekvõ Vadász-völgytõl délkeletre esõ telepített gyümölcsös, Vértesboglár 
melleti Római-árok és környéke. 

1214.00. Inula ensifolia L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy nyugatias kitettségû lejtõi, 
alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû 
löszdombsor, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott 
gyümölcsöse, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, a Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ 
löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû 
löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, érd-ófalui Kakukk-
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hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, tabajdi 
Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a 
köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és a környéke, Vértesboglártól 
északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 

1217.00. Inula hirta L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, az egykori etyeki laktanyától délnyugatra 
található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, sóskúti Papp-
hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található löszdomsor, vértesboglári Som-gödör 
északi lejtõi. LENDVAI � HORVÁTH (1994) szerint a Mezõföld löszterületein általánosan elterjedt, tapasztalataim 
szerint azonban az Észak-Mezõföldön szórványosan fordul elõ. 

1218.00. Inula germanica L.: Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, Adony és Perkáta között 
fekvõ Jánosi-völgy, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, 
és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és 
Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-
százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, göböljárási 
Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-
91), százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti 
Római-árok és környéke. 

1220.00. Inula oculus-christi L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti kitettségû lejtõi, 
Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, egykori etyeki laktanyától délnyugatra 
található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-
százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok (több m2-es foltok), százhalombattai 
téglagyár és környékének löszvölgyei, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi. 

1248.00. Achillea nobilis (Kern.) Vel.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-százhalombattai Sánc-hegy 
platója, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

1254.00. Achillea pannonica L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleties kitettségû lejtõi, Jánosi-
völgy nyugatias lejtõi, Görbe-völgy nyugatias lejtõje, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem 
felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, 
bicskei Pócalja meredek löszdombsora és a tervezett bicskei erõmûtó körüli löszgyepfoltok, egykori etyeki 
laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-
százhalombattai Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, földsánc északnyugati lejtõje, felsõcikolapusztai 
Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, Göböljárástól délkeletre, Pogányvár irányába esõ, 
délnyugati kitettségû lejtõk, Göböljárástól nyugatra fekvõ, északkeleti kitettségû löszdombok, gyúrói Keskeny-
völgy északias kitettségû lejtõje, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor 
nyugatias lejtõi, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, a Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti 
határában kísérõ löszdombsor, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek, váli 
Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, a 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának nyugatias kitettségû lejtõi, Vértesacsa keleti területén, a régi temetõ 
alatt található löszlejtõ, Vértesacsáról északnyugatra fekvõ Körtvély-láp melleti nyugati kitettségû lejtõk, 
Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1260.00. Chrysanthemum leucanthemum L.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár 
között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû löszgyepfoltjai, Vértesboglártól északnyugatra 
fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1262.00. Chrysanthemum corymbosum L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Jánosi-völgy 
nyugatias lejtõi, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra 
nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, 
érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje. ZÓLYOMI (1958) 
Érdrõl jelzi elõfordulását. A göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, 
gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy északias 
kitettségû lejtõje, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található déli kitettségû löszlejtõk, Perkátától 
északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található északias kitettségû löszdombsorok, Perkátai-
vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), 
százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 
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1266.00. Artemisia pontica L.:Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy nyugatias lejtõi, érd-ófalui Kakukk-
hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje (az északkeleti kitettségben lévõ populációt Fekete Gábor találta), 
érd-százhalombattai Sánc-hegy platója (BOROS (1944): Sánc-hegy.  

1267.00. Artemisia austriaca Jacq.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc 
délkeleti lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok (BOROS (1944): Sánc-hegy, érdi Magaspart), 
százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei. 

1270.00. Artemisia campestris L.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, nyugati ill. északnyugati 
kitettségû lejtõk, a tervezett bicskei erõmûtó körüli löszgyepfoltok, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-
százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól 
északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól délre található út melleti 
löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ erdõsávok (elsõsorban 
mandulaültetvények), Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya közelében található löszlejtõk, Kajászó délkeleti 
területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászótól északnyugatra található 
löszlejtõk, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, 
lovasberényi Kazal-hegy, sóskúti Papp-hegyek, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, 
vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának északnyugati kitettségû lejtõje és löszmélyútja, váli Pogány-gyep 
löszdombsora, váli Vadász-völgy, és a környékén található gyepfoltok, vértesboglári Som-gödör délies 
kitettségû lejtõi, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû 
foltjai, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1299.00. Senecio doria L.: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy, Görbe-völgytõl nyugatra található 
völgy nyugati lejtõi, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes �lejtõje�, Baracskától 
délkeletre esõ, Váli víz mellet húzódó földutat szegélyzõ útszéli, patakhoz közeli löszpusztagyepmaradványok 
a Kispuszta Á. G.-hoz vezetõ bekötõ útig, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû 
löszdombsora, bicskei somos-tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, egykori etyeki laktanyától 
délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, az Etyekrõl Herceghalomra vezetõ úttól balra, közvetlenül a 
vasúti híd elõtt található északi kitettségû löszdombsor, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának 
délies kitettségû lejtõi, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, 
vértesboglári Som-gödör északi lejtõi. 

1312.00. Jurinea mollis (L.) Rchb.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti 
lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Duna menti magaspartok. (BOROS (1944): érdi 
Magaspart, Sánc-hegy), lovasberényi Kazal-hegy nyugatias lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének 
löszvölgyei, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 

1315.00. Carduus hamulosus Ehrh.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc 
délkeleti lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, százhalombattai téglagyár és környékének 
löszvölgyei. 

1334.00. Serratula radiata (W et K.) M B.: bicskei Pócalja meredek löszdombsora (több 100 tõ), érd-ófalui 
Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (több 100 tõ), érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje (több 10 tõ) 
és Duna menti magaspartok (BOROS (1944):érdi Magaspartok és Sánc-hegy, ZÓLYOMI 1958).  

1344.00. Centaurea sadlerana Janka: Adony szõlõhegy délkeleti végének löszleszakadása, Adonytól nyugatra 
fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: 
�Brachypodiumos� löszpusztagyep, Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Meggyesi-völgy, Jánosi-
völgy, Görbe-völgy nyugatias lejtõje, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, változó kitettségû lejtõk, 
alcsútdobozi vízmû épülete körül fekvõ, déli kitettségû lejtõk, Baracskától délkeletre esõ, a Váli víz mellet 
húzódó földutat szegélyzõ útszéli lejtõk, kisebb löszvölgyek, löszmélyedések a Kispuszta Á. G..-hoz vezetõ 
bekötõ útig, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa 
között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és 
északi részének löszgyepei, a bicskei Pócalja meredek löszdombsora, és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és 
löszvölgyek, bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, a Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és 
Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, Ercsi délkeleti határában található felhagyott szõlõskert, Ercsi 
északkeleti részén, a Duna melletti, változó kitettségû, meredek löszlejtõk, etyeki Kút-völgy gyümölcsöse, érd-
ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, 
érd-százhalombattai Sánc-hegy platója, érd-százhalombattai, Duna menti magaspartok, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól 
délre található út melleti löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ 
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erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati 
kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, gyúrói 
Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, Iváncsától délre 
található Cikolai-víz melletti délkeleti kitettségû löszlejtõk, Kajászó délkeleti területén, a község 
szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál 
található löszletörés, Kajászó északnyugati területén található északkeleti kitettségû löszlejtõk, Kajászótól 
északnyugatra található löszlejtõk, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely 
zömében birkalegelõ, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias 
lejtõi, Kulcstól északnyugatra fekvõ Szent Mihály-hegy nyugati lejtõje, lovasberényi Kazal-hegy, Lovasberény-
szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, 
a Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy 
középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, Perkátától délkeletre található löszvölgy 
északkeleti kitettségû lejtõje, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, a tabajdi templom feletti löszleszakadás, Tabajd északnyugati részén található 
löszdomsor, tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, 
nyugatias kitettségû löszdombsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer, Tabajd és Vál között, a 
Váli-víz jobb partján található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõje, Tabajd és Vál között, Váli-víz bal 
partán található löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõje, Tordastól keletre fekvõ, délnyugati kitettségû 
gyümölcsös és környéke, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint 
a köztük található löszlejtõk ill. részben felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és a környéke, vértesacsai 
marhalegelõ, Vértesacsa délkeleti határában lévõ löszgyepmaradvány, a vértesacsai Körtvély-láp melletti, 
nyugatias kitettségû lejtõ, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-
völgy löszdombsora, vértesacsai régi temetõ alatt található löszlejtõ, vértesboglári Som-gödör, Vértesboglár 
melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, vértesboglári Római-
ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. LENDVAI-HORVÁTH (1994) szerint a 
Mezõföld löszterületein általánosan elterjedt. 

1360.00. Hypochoeris maculata L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje. 
1372.00. Scorzonera hispanica L.: Adony és Perkáta között Meggyesi-völgy déli részének nyugati lejtõje, érd-
ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található 
löszdombsor nyugatias lejtõi, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, vértesacsai 
Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje. 

1379.00. Taraxacum serotinum (W et K.) Poir.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti kitettségû 
lejtõi, Jánosi-völgy nyugatias lejtõi, Meggyesi-völgy mellékvölgye, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, 
nyugatias kitettségû lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy északkeleti kitettségû lejtõje, Baracska és Kajászó között 
húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor mûvelt 
lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, bicskei Pócalja 
meredek löszdombsora, a bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek 
löszlejtõk, egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, Etyekrõl Herceghalomra 
vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt található északi kitettségû löszdombsor, érd-ófalui Kakukk-
hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ 
lejtõk és löszmélyút, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkultúrák, 
Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies 
kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának nyugatias kitettségû lejtõi, göböljárási 
Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy északias 
kitettségû lejtõi, gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, Kajászó délkeleti területén, a község 
szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál 
található löszletörés, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében 
birkalegelõ, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, 
lovasberényi Kazal-hegy nyugatias lejtõje, a lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található déli kitettségû 
löszlejtõk, pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû 
löszlejtõ, pázmándi Gyulatanya dûlõ északkeleti kitettségû lejtõje, pázmándi János tanyától északnyugatra 
található északkeleti kitettségû löszlejtõ, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, 
Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok, Perkátától délkeletre 
található löszvölgy, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-
91), Tabajd északnyugati részén található löszdombsor, tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû 
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löszlejtõk, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer délnyugati lejtõi, 
tabajdi Bélápapusztától északnyugatra található löszgyepmaradvány, Tabajd és Vál között, a Váli-víz jobb 
partán található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ 
és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy 
és a környéke, váli Vadász-völgytõl délkeletre esõ telepített gyümölcsös, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti 
löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Cérna-völgy, Vértesboglártól északnyugatra 
fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû lejtõi, 
vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. LENDVAI-HORVÁTH 
(1994) szerint a Mezõföld löszterületein általánosan elterjedt. 

1425.00. Hieracium umbellatum L.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, alcsútdobozi vízmû 
épülete körül fekvõ lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes �lejtõje�, bicskei 
Pócalja meredek löszdombsora, bicskei tervezett erõmûtótól nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, bicskei 
somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi 
kitettségû lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai, Duna 
menti magaspartok, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, 
Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Felcsútról keleti irányba 
induló löszmélyúttól délre található út melleti löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket 
elválasztó mezõvédõ erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), a Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ 
löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, Kajászó délkeleti területén, község 
szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál 
található löszletörés, Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, 
sóskúti Papp-hegyek, Tabajd északnyugati részén található löszdombsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ 
löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, Tabajd és Vál között, a Váli-víz jobb partán található löszdombsor 
északkeleti kitettségû lejtõje, váli Vadász-völgy és a környéke, vértesacsai Cérna-völgy, Kajászó és Vál között 
található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, váli Pogány-gyep löszdombsora, 
Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, 
vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

1449.00. Silene longiflora Ehrh.: gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõinek löszgyepmaradványai, 
érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati 
lejtõje és a Duna menti magaspartok (BOROS 1944: érdi Magaspartok, Sánc-hegy). 

1474.10. Dianthus pontederae Kern.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleties kitettségû lejtõi, a 
Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, a Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem 
felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, 
bicskei Pócalja meredek löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy 
délnyugati kitettségû löszgyepfoltjai, bodméri temetõ melletti lejtõ, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, 
érd-százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ 
lejtõk és löszmélyút, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól délre található út melleti löszgyepek, és az 
ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ erdõsávok (elsõsorban 
mandulaültetvények), Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, 
felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak déli partjának nyugatias kitettségû löszpusztagyepfoltjai, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 
t.sz.f.m. jelzõpontnál található löszletörés, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található 
löszdombsor nyugatias lejtõi, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, a Perkátai-vízfolyást Perkáta 
északkeleti határában kísérõ löszdombsor, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Vértesboglártól 
északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre 
fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 

1558.00. Kochia prostrata (L.) Schrad: érd-százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Duna menti 
magaspartok (ZÓLYOMI 1967: érdi Magaspart és Sánc-hegy: löszfal pionírtársulás: Agropyro pectinati-
Kochietum prostratae), százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, vértesacsai Körtvély-láp 
melletti, nyugatias kitettségû lejtõ. 

1651.00. Quercus cerris L.: a váli Vadász-völgytõl délkeletre esõ telepített gyümölcsös, vértesacsai Cérna-
völgy, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

1653.00. Quercus pubescens Willd.: bicskei somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, érd-
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ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje: löszpusztai tölgyes maradvány (Aceri tatarico-Quercetum pubescentis-
roboris), Vál és Kajászó között fekvo, Vadász-völgytõl délkeletre esõ telepített gyümölcsös, Vértesboglártól 
északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

1657.99. Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein: sóskúti Papp-hegyek, váli Vadász-völgytõl délkeletre esõ 
telepített gyümölcsös. 

1658.00. Quercus robur L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje: löszpusztai tölgyes maradvány (Aceri 
tatarico-Quercetum pubescentis-roboris), váli Pogány-gyep löszdombsora, vértesacsai Cérna-völgy 
löszdombsorának délnyugati lejtõje. 

1731.00. Allium paniculatum L.: bicskei Pócalja löszdombsora, érd-százhalombattai földsánc délkeleti lejtõje, 
érd-százhalombattai Sánc-hegy platója, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati 
kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, sóskúti Papp-
hegyek, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, váli Pogány-gyep löszdombsora, 
váli Vadász-völgytõl délkeletre esõ telepített gyümölcsös, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy 
keleties lejtõje, Vértesboglár melleti Római-árok és környéke. 

1746.00. Ornithogalum pyramidale L.: a 100-es fõûttal párhuzamosan futó, Bicske felé vezetõ mûút Bicske és 
Herceghalom között húzódó szakaszának útszéle, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (több 10 tõ), váli 
Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek. 

1778.00. Iris pumila L.: Adony és Perkáta között fekvõ Jánosi-völgy nyugatias lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy 
északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója és a Duna menti 
magaspartok, váli Pogány-gyep löszdombsora. 

1826.00. Coeloglossum viride (L.) Hartm.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (kb: 200 tõ, SZERÉNYI �
KALAPOS 1998). 

1842.00. Orchis purpurea Huds.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, alcsútdobozi Mária-
völgytõl északkeletre található mogyoróültetvény, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei somos-tói- 
völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és 
Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (több, mint 50 tõ), érd-
százhalombattai Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, a Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól 
délre található út melleti löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ 
erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), Felcsúttól keletre húzódó löszdombsor délnyugati kitettségû 
löszgyepfoltjai, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, váli 
Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk 
ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és a környéke. 

1853.20. Himantoglossum caprinum (M.-Bieb.) Spr.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje (kb: 75 tõ, 
SZERÉNYI � KALAPOS 1998). 

1957.99. Bromus erectus Huds.: az Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy és Jánosi-völgy, az 
alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes �lejtõje�, alcsútdobozi vízmû épülete körül 
fekvõ, déli kitettségû lejtõ, baracskai Gellértpuszta Á. G..-tól délkeletre, a Váli víz jobb partján található 
löszdomb, egykori etyeki laktanyától délnyugatra található, északi kitettségû lejtõ, Etyekrõl Herceghalomra 
vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt található löszdombsor, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, 
Göböljárástól délkeletre, Pogányvár irányába esõ délnyugati kitettségû lejtõk, Göböljárás Á. G.-tól délre 
található löszdombok, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, 
Göböljárástól keletre található löszlejtõk, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található északi kitettségû 
löszlejtõk, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, Tabajd északnyugati részén található 
löszdombsor, község és a szõlõhegy között található északias kitettségû löszdombok, váli Nyárfás-tetõ és 
Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és 
környéke, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának 
délnyugati lejtõje, vértesacsai régi temetõ alatt található löszlejtõ, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ 
kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, vértesacsai Körtvély-láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõk. 

1969.00. Brachypodium pinnatum (L.) P. B.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, Adonytól nyugatra 
fekvõ Adony szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ északkeleti meredek lejtõje: a 
löszpusztagyep helyenként állományalkotó eleme, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, keleties 
kitettségû löszlejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy, alcsútdobozi Mária-völgytõl északkeletre található 
mogyoróültetvény, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének lejtõi, bicskei 
Pócalja löszdombsor, és a tervezett bicskei erõmûtótól nyugatra található löszgyepek, Bodmér és Vértesboglár 
között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, Etyekbõl Herceghalom felé vezetõ út jobb 
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oldalán, az Etyek-patak melletti, délnyugati kitettségû nyártelepítés, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõi, 
göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy 
északias kitettségû lejtõjének löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, Kajászó 
és Vál között található, északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-
hegy északkeleti lejtõje, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén található löszvölgy, a Perkátai-vízfolyást Perkáta 
északkeleti határában kísérõ löszdombsora, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található 
löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, sóskúti Papp-hegyek, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias 
kitettségû löszdombsor, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint 
a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, váli Vadász-völgy és környéke, Vál és Tabajd között, 
Váli-víz jobb partán található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõje, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti 
löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsora, vértesboglári Som-gödör északi lejtõi, 
Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, 
vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi. 

2014.00. Briza media L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra 
fekvõ, keleti, északkeleti kitettségû lejtõk, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes 
�lejtõje�, bicskei Pócalja löszdombsora, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy 
délnyugati kitettségû lejtõi, bodméri temetõ melletti löszgyepfolt, az egykori etyeki laktanyától délnyugatra 
található, északi kitettségû lejtõ, Etyekrõl Herceghalomra vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt 
található északi kitettségû löszdombsor, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, göböljárási Csákvári Á. G.-
tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, lovasberényi Kender tótól délre található lankás löszterület, Perkátától keletre esõ 
löszdombsor keleties lejtõi, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), Tabajd északnyugati részén található 
löszdombsor, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott 
szõlõskertek, váli Vadász-völgy és környéke, vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy, vértesacsai 
Cérna-völgy löszdombsora, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör, 
Vértesboglár melleti Római-árok és környéke, vértesboglári Kálvária-hegy délkeleti kitettségû foltjai, 
vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, vértesacsai Körtvély-
láp melletti, nyugatias kitettségû lejtõ. 

2035.00. Agropyron pectinatum (M.B.) R. et Sch.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy lejtõi, Jánosi-
völgy keleties lejtõi, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, Líviai-halastavakra 
nézõ északkeleti kitettségû, meredek lejtõpereme: bolygatott löszpusztagyepszegély, Baracska és Kajászó 
között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor 
mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének lejtõi, bicskei Pócalja 
löszdombsorának szegélye, és tervezett bicskei erõmûtótól nyugatra található löszgyepek, érd-ófalui Kakukk-
hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Duna menti 
magaspartok (ZÓLYOMI 1967: érdi Magaspart és Sánc-hegy: löszfal pionírtársulás: Agropyro pectinati-
Kochietum prostratae), Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak déli partjának északias kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének 
löszlejtõi, Göböljárástól délkeletre, Pogányvár irányába esõ délnyugati kitettségû lejtõk, a göböljárási Csákvári 
Á. G.-tól délre fekvõ löszdombok, göböljárási Csákvári Á. G.-tól délnyugatra fekvõ, északias kitettségû 
löszdombsor, a gyúrói Keskeny-völgy északias kitettségû lejtõje, Kajászó délkeleti területén, a község 
szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati területén található északkeleti kitettségû 
löszlejtõk, Kajászótól északnyugatra található löszletörés és löszlejtõk, Kajászó és Vál között található 
északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, 
pázmándi Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti 
határában kísérõ löszdombsor, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található 
löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, tabajdi 
Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer 
délnyugati kitettségû lejtõi, Tabajd és Vál között, a Váli-víz bal partán található löszdombsor délnyugati 
kitettségû lejtõi, váli Pogány-gyep löszdombsora (KERESZTY 1977) vértesacsai Körtvély-láppal szemközti 
löszvölgy keleties lejtõje, vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának északnyugati 
kitettségû lejtõi. 

2038.00. Agropyron intermedium Host: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti és nyugati 
kitettségû lejtõje, Meggyesi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a 
Líviai-halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, alcsútdobozi Mária-
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völgytõl északkeletre található mogyoróültetvény, Baracskától délkeletre fekvõ, a Váli víz mellet húzódó 
földutat szegélyzõ útszéli löszpusztagyepmaradványok, kisebb löszvölgyek, löszmélyedések a Kispuszta Á.G.-
hoz vezetõ bekötõ útig, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és 
Iváncsa között húzódó löszdombsor egykor mûvelt lejõ, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ 
és északi részének lejtõi, bicskei Pócalja meredek löszdombsora és az ettõl nyugatra mintegy 2 km hosszan 
húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között húzódó Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati 
kitettségû löszgyepfoltjai, az ercsii, Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek löszlejtõk, érd-ófalui 
Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc, Sánc-hegy platója, Duna 
menti magaspartok, Váli-víz felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak 
északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Hosszú-patak völgye északi területének löszlejtõi, 
Göböljárástól keletre található löszlejtõk, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõjének 
löszgyepmaradványai, gyúrói Keskeny-völgy, Kajászó északnyugati csücskében található löszletörés, Kajászó 
délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, Kajászó és Vál között található, 
északkeleti kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-hegy északkeleti lejtõje, a 
Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy 
középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, százhalombattai téglagyár és 
környékének löszvölgyei, tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, a tabajdi Kásafõzõtõl 
keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, Tabajd és Vál között, a Váli-víz bal partán található 
löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati kitettségû 
lejtõje és löszmélyútja, Vértesacsáról északnyugatra fekvõ Körtvély-láp melleti nyugati kitettségû lejtõk, váli 
Pogány-gyep löszdombsora, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Kálvária-hegy 
délkeleti kitettségû löszgyepfoltjai, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer 
északkeleti lejtõi. 

2040.00. Aegilops cylindrica Host: érd-százhalombattai földsánc délkeleti lejtõje. 
2064.00. Helictotrichon praeustum (Rchb.) Tzvelev: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleties 
kitettségû lejtõje, Jánosi-völgy, Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje: �Brachypodiumos� löszpusztagyep, bicskei Pócalja meredek 
löszdombsora, a tervezett bicskei erõmûtó körüli löszgyepfoltok, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, 
vértesboglári Som-gödör északi lejtõi. 

2074.00. Apera spica-venti (L.) P. B.: érd-ófalui Kakukk-hegy alatti mûút széle, Vértesboglár melleti Római-
árok környéke. 

2093.00. Stipa capillata L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy és Jánosi-völgy, alcsútdobozi vízmû 
épülete körül fekvõ, nyugatias kitettségû lejtõ, alcsútdobozi Mária-völgy délnyugati kitettségû, közel vízszintes 
�lejtõje�, Baracska és Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, bicskei Pócalja meredek 
löszdombsora, és az ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Bodmér és Vértesboglár között húzódó 
Porkoláb- és Miklós-hegy délnyugati kitettségû lejtõi, bicskei somos-tói- völgy nyugatias kitettségû felhagyott 
gyümölcsöse, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai Sánc-hegy 
platója, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Felcsútról keleti 
irányba induló löszmélyúttól délre található út melleti löszgyepek és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági 
területeket elválasztó mezõvédõ erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), Váli-víz felcsúti szakaszát 
szegélyezõ löszdombsor, Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya közelében található löszlejtõk, 
felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, Perkátától északra fekvõ Hosszú-
völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, göböljárási Csákvári Á. G.-tól 
délnyugatra fekvõ, északias kitettségû löszdombsor, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában 
található löszvölgyrendszer, Kajászó északnyugati csücskében, a 138,1 t.sz.f.m. jelzõpontnál található 
löszletörés, Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, Kajászó és Vál között található, északkeleti 
kitettségû löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, lovasberényi Kazal-hegy nyugatias lejtõje, lovasberényi 
Kender-tó és Likas-kõ között található löszlejtõk, pázmándi Cseplek-hegy délnyugati lejtõje, a pázmándi 
Cseplek-heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, pázmándi János tanyától északnyugatra található 
északkeleti kitettségû löszlejtõ, a Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ löszdombsor, 
Perkátától délkeletre található löszvölgy, sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), tabajdi templom feletti 
löszleszakadás, tabajdi Bélápapuszta környéki délnyugati kitettségû löszlejtõk, tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, 
nyugatias kitettségû löszdombsor, tabajdi Felsõ-hegytõl keletre esõ löszvölgyrendszer északkeleti lejtõi, tabajdi 
Bélápapusztától északnyugatra található löszgyepmaradvány, Tabajd és Vál között, a Váli-víz jobb partán 
található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõje ill. a Váli-víz bal partán található löszdombsor délnyugati 
kitettségû lejtõje, váli Pogány-gyep löszdombsora, a váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a 
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köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek. KERESZTY (1977) Vál környékérõl már jelezte 
elõfordulását. A vértesacsai marhalegelõ, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsorának délnyugati lejtõje, 
Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ, vértesboglári Som-gödör délies lejtõi, vértesboglári Kálvária-
hegy délkeleti kitettségû lejtõi, vértesboglári Római-ároktól délkeletre fekvõ kisebb löszvölgyrendszer 
északkeleti lejtõi. 

2100.00. Stipa pulcherrima C. Koch: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai földsánc 
északnyugati lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei. 

651.00. Geranium sanguineum L: sóskúti Papp-hegyek (SZENDRÁK 1990-91), vértesboglári Som-gödör északi 
lejtõi. 

9005.00. Pinus sylvestris L.: Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok 
nyugatias kitettségû lejtõi. 

9008.00. Ephedra distachya L.: érd-százhalombattai földsánc északkeleti lejtõje. A fajt elõször BOROS (1944) 
közölte a területrõl, majd elõfordulását többen megerõsítették (ZÓLYOMI 1958, DOBAY 1994, SZERÉNYI 1997a). 
DOBAY (1994) szerint mitegy 6000 porzós egyed található a löszpusztagyepben. Az egykori százhalombattai 
téglagyártól induló löszvölgyek egyikének nyugatias lejtõje (több 10 porzós egyed). 

 

II. Tájidegen fajok Észak-Mezõföldön: 
 

1.10. Mahonia aquifolium (Pursch) Nutt.: Adony és Perkáta között fekvõ Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, érd-
ófalui Kakukk-hegy nyugati kitettségû lejtõje. 

337.00. Amorpha fruticosa L.: Adony és Perkáta között fekvõ Meggyesi -völgy nyugati kitettségû lejtõje, érd-
százhalombattai, Duna menti magaspartok. 

339.00. Robinia pseudo-acacia L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleties lejtõi, Meggyesi-
völgy és mellékvölgye, Jánosi-völgy, Görbe-völgy nyugatias lejtõje, Adony és Perkáta között található Görbe-
völgytõl nyugatra található völgy nyugati lejtõi, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, Baracska és 
Kajászó között húzódó, északkeleti kitettségû löszdombsor, Beloiannis és Iváncsa közti löszdombsor egykor 
mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa között húzódó dombsor középsõ és északi részének löszgyepei, bicskei 
somos-tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, bicskei Pócalja meredek löszdombsora ill. és az 
ettõl nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Ercsi délkeleti határában található felhagyott szõlõskert, ercsii, 
Duna melletti, északkeleti kitettségû, meredek löszlejtõk, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati 
kitettségû lejtõi, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és löszmélyút, Felcsútról 
keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Váli-víz felcsúti szakaszát 
szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya közelében található 
löszgyepfoltok, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai 
Líviai-halastavak déli partjának északias kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõinek 
löszgyepmaradványai, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, 
Kajászótól északnyugatra található löszlejtõk, Kajászó és Vál között található, északkeleti kitettségû 
löszdombsor, amely zömében birkalegelõ, Perkátától északra fekvõ Hosszú-völgy középsõ szakaszán található 
löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, Perkátai-vízfolyást Perkáta északkeleti határában kísérõ 
löszdombsor, Perkátától délkeletre található löszvölgy lejtõi, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, 
tabajdi Kásafõzõtõl keletre esõ, nyugatias kitettségû löszdombsor, Vál és Tabajd között, Váli-víz jobb partán 
található löszdombsor északkeleti kitettségû lejtõi, Vál és Tabajd között, a Váli-víz bal partán található 
löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, vértesacsai Cérna-völgy löszdombsora, Tabajd és Vál között található 
Határ-völgy, váli Vadász-völgy és a környéke, váli Pogány-gyep löszdombsora, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-
dûlõ löszlejtõi, valamint a köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek. 

405.10. Eleagnus angustifolia L: Adony és Perkáta között fekvõ Meggyesi-völgy nyugati lejtõje, a Jánosi-völgy 
keleties lejtõi, Görbe-völgytõl nyugatra fekvõ völgy, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, változó 
kitettségû lejtõk, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, bicskei tervezett erõmû tó környéki löszgyepek, 
bicskei somos-tói-völgy nyugatias kitettségû felhagyott gyümölcsöse, ercsii, Duna melletti, északkeleti 
kitettségû, meredek löszlejtõk, Etyekrõl Herceghalomra vezetõ úttól balra, közvetlenül a vasúti híd elõtt 
található északi kitettségû löszdombsor, érd-százhalombattai Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, 
Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya közeli lejtõk, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén 
található löszdombsor nyugatias lejtõi, lovasberényi Kender-tó és Likas-kõ között található északi kitettségû 
löszlejtõk, a lovasberényi Kender-tótól délre található lankás löszterület, Lovasberény-szõlõhegy keleti részén 
található löszvölgy, pázmándi Gyulatanya dûlõ északkelti kitettségû lejtõje, Perkátától északra fekvõ Hosszú-
völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, Perkátától délkeletre található 
löszvölgy északkeleti kitettségû lejtõje, Perkátától keletre esõ löszdombsor keleties lejtõi, Tordastól keletre 
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fekvõ, délnyugati kitettségû gyümölcsös és környéke, váli Nyárfás-tetõ és Szilvás-dûlõ löszlejtõi, valamint a 
köztük található löszlejtõk ill. felhagyott szõlõskertek, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

437.00. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle: Adonytól nyugatra fekvõ Adony szõlõhegy már nem 
felparcellázott, a Líviai-halastavakra nézõ északkeleti meredek lejtõje: a löszpusztagyepben elszórva, Adony és 
Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy keleti és nyugati kitettségû lejtõi, Jánosi-völgy keleties kitettségû lejtõi, 
Baracskától délkeletre fekvõ, a Váli víz bal partján található, felhagyott és részben regenerálódott 
szõlõkultúrák, Beloiannis és Iváncsa közötti löszdombsor egykor mûvelt lejtõi, Beloiannis és Iváncsa közötti 
dombsor középsõ és északi részének lejtõi, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és nyugati kitettségû lejtõje, 
érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Sánc-hegy platója, Duna menti magaspartok, Felcsútról 
keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk felhagyott szõlõkúltúrái, felsõcikolapusztai Líviai-
halastavak északi partjának délies kitettségû lejtõi, felsõcikolapusztai Líviai-halastavak déli partjának nyugatias 
kitettségû lejtõi, gyúrói Mogyorós-völgy északias kitettségû lejtõi, a gyúrói Keskeny-völgy délies kitettségû 
lejtõje, Kulcstól északnyugatra fekvõ Dalaipuszta környékén található löszdombsor nyugatias lejtõi, Kulcstól 
északnyugatra fekvõ Szent Mihály-hegy nyugati kitettségû lejtõje, százhalombattai téglagyár és környékének 
löszvölgyei, százhalombattai téglagyár és környékének löszvölgyei, Tabajd és Vál között található Határ-völgy, 
váli Vadász-völgy és a környékén található gyepfoltok, Vértesboglártól északnyugatra fekvõ birkalegelõ. 

691.00. Syringa vulgaris L.: érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti lejtõje, érd-százhalombattai, Duna menti 
magaspartok, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól délre található út melletti területek, Kajászó 
délkeleti területén, a község szomszédságában található löszvölgyrendszer, váli Pogány-gyep löszdombsora, 
vértesacsai Körtvély-láppal szemközti löszvölgy környéke, a vértesboglári Porokláb- és Miklós-hegy. 

705.00. Asclepias syriaca L.: Adony és Perkáta között fekvõ Rabócki-völgy nyugati kitettségû lejtõje, Jánosi-
völgy nyugati és keleti lejtõi, Görbe-völgytõl nyugatra található völgy keleti lejtõi (több m2-es foltok), 
alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, északkeleti ill. keleti kitettségû löszlejtõk, alcsútdobozi vízmû 
épülete körül fekvõ, nyugati kitettségû löszlejtõ, Beloiannis és Iváncsa közötti dombsor középsõ és északi 
részének lejtõi, bicskei Pócaljától nyugatra húzódó löszlejtõk és löszvölgyek, Felcsútról keleti irányba induló 
löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól délre 
található út melleti löszgyepek, és az ettõl keletre fekvõ mezõgazdasági területeket elválasztó mezõvédõ 
erdõsávok (elsõsorban mandulaültetvények), a váli Vadász-völgy és a környéke. 

1227.00. Ambrosia artemisiifolia L.: alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ, északkeleti kitettségû löszlejtõ, 
alcsútdobozi vízmû épülete körüli délies kitettségû lejtõ, bicskei somos-tói-völgy nyugatias kitettségû 
felhagyott gyümölcsöse, Beloiannis és Iváncsa közötti dombsor középsõ és északi részének lejtõi, érd-
százhalombattai Sánc-hegy platója, Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ lejtõk és 
löszmélyút, a Felcsútról keleti irányba induló löszmélyúttól északra fekvõ felhagyott szõlõkúltúrák, Váli-víz 
felcsúti szakaszát szegélyezõ löszdombsor délnyugati kitettségû lejtõi, a Felcsúttól keletre fekvõ homokbánya 
közelében található löszlejtõk, Kajászó délkeleti területén, a község szomszédságában található 
löszvölgyrendszer, lovasberényi Kender-tótól délre található lankás löszterület, Perkátától északra fekvõ 
Hosszú-völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok nyugatias kitettségû lejtõi, pázmándi Cseplek-
heggyel szemközti délkeleti kitettségû löszlejtõ, pázmándi Gyulatanya dûlõ északkeleti kitettségû lejtõje, 
pázmándi János tanyától északnyugatra található északkeleti kitettségû löszlejtõ, Tordastól keletre fekvõ, 
délnyugati kitettségû gyümölcsös és környéke, váli Pogány-gyep löszdombsora. 

9006.00. Pinus nigra Arn: Adonytól nyugatra fekvõ Adony-szõlõhegy már nem felparcellázott, a Líviai-
halastavakra nézõ, északkeleti, meredek lejtõje, alcsútdobozi Mária-völgytõl északra fekvõ lejtõk, baracskai 
Széna-völgy délkeleti lejtõje, bicskei Pócalja meredek löszdombsora, érd-ófalui Kakukk-hegy északkeleti és 
nyugati kitettségû lejtõje, érd-százhalombattai földsánc északnyugati lejtõje, Perkátától északra fekvõ Hosszú-
völgy középsõ szakaszán található löszdombsorok. 

A terület mintegy 250 megtekintett, változatos kiterjedésû, lejtõszögû és kitettségû lösznövényzet-maradvány 
foltjairól eddig 5 fokozottan védett és 33 védett faj került elõ. Különösen értékes a bicskei Pócalja, a 
vértesboglári Som-gödör, az Adony és Perkáta között található Rabócki- és Jánosi-völgy, a gyúrói Mogyorós-
völgy, a lovasberényi Kazal-hegy és a vértesacsai Cérna-völgy löszvegetációja. Ezek helyi jelentõségû 
természetvédelmi területté nyílvánítására javaslatot dolgozok ki. Az érd-ófalui Kakukk-hegy országos szintû 
természetvédelmi területté nyílvánítása folyamatban van (SZERÉNYI 1995, 1996, 1997b), az érd-
százhalombattai Sánc-hegy jelentõs területe, részben régészeti értékei miatt, 1985 óta országos védelem alatt áll 
(Pest Megyei Tanács Közlönye 1985) és hasonlóképpen helyi védelem alá helyezték a sóskúti Papp-hegyek 
területét is (Sóskút polgármesterének személyes közlése). 
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Summary 
Data to the loess flora of North-Mezõföld (Hungary) 

J. SZERÉNYI 
 

This publication provides new floristic data for loess grasslands in the Northern Mezõföld region of 
Hungary (except the Zámolyi Basin and the environs of Belsõbáránd). Most of the once widespread natural 
loess vegetation has been converted to agricultural land by today with small grassland fragments surviving on 
steep slopes, on prehistoric earthworks and on road verges. The highly varied geomorphology of this region 
contributed to the survival of a very rich loess flora with numerous rare species (e.g. Nepeta parviflora, 
Orobanche caesia, Phlomis tuberosa). Since 1997 our field survey covered ca. 250 loess grassland fragments 
where 5 strictly protected and 33 protected plant species were found. Only local protection of the most 
valuable grassland patches can preserve this high diversity.  
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