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Bevezetés

Bevezet és
Alig másfél éve kerestük fel elõször a Keleti-Cserhát déli részén, a Buják és Bér
községek között fekvõ Csirke-hegyet, melyre a nyár eleji napsütésben hullámzó
árvalányhaj hívta fel a figyelmünket. A kiterjedt sztyeprétek és az erdõszélek
virágpompája a terület alaposabb bejárására, élõvilágának vizsgálatára csábított.
Azóta többször is visszatértünk ide – hol a bujáki Kanyó szõlõi, hol pedig a béri
Biokaptár majorja felõl – és egyre többet tudtunk meg a hegy növényvilágáról.
Kiderült, hogy ez az egészen kis hegy számos ritka és védett növényfaj
elõfordulásával a Cserhát botanikailag egyik legértékesebb területe.
Ismereteink bõvülésével egyre tisztábbá vált a terület megõrzésének fontossága.
Kiadványunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a Csirke-hegy értékeire, ezen
keresztül pedig a hasonló jellegû természetközeli élõhelyek jelentõségére.
Az utóbbi évtizedekben fokozatosan épült be a köztudatba az, hogy a természet
egészséges mûködése mennyire fontos a társadalom életében. A múltban és a
jelenben zajló gazdasági tevékenységek azonban egyre több és halmozódó
károsodást okoznak a természetben, melynek egyik fõ összetevõje az élõhelyek
átalakítása, és ezzel összefüggésben az élõvilág változatosságának csökkenése.
Hazánkban a természetpusztítás kevésbé elõrehaladott, így kedvezõbb
helyzetben vagyunk, mint a tõlünk nyugatra fekvõ országok. Ezekben az
országokban a természetátalakítás és az természetközeli élõhelyek elvesztése
fokozottabb mértékben jelentkezett, így flórájuk és faunájuk is szegényebb lett. Ezt
szem elõtt tartva az európai uniós csatlakozások elõkészítésénél elõtérbe került
hazánknak a közös európai természet megõrzésében játszott szerepe.
A Kárpát-medence, s benne Magyarország területe Európa tizenegy nagy, önálló
életföldrajzi (biogeográfiai) egységének egyike, egyenrangú a nála sokkal nagyobb
kiterjedésû atlantikus, mediterrán és kontinentális zónákkal. Ennek egyik oka az,
hogy a Kárpát-medence, így hazánk változatos geológiai felépítésû és
geomorfológiájú területe több klímahatás (atlanti, mediterrán, kontinentális) alatt áll
egyidejûleg. Ezért a pannóniai életföldrajzi régióban olyan egyedi, mozaikos
ökológiai rendszer jött létre, melyet számos szál fûz a környezõ térségekhez, és ezek
flórájának és faunájának sok elemét magába fogadja, sõt kárpát-medencei
bennszülött elemekkel még színesíti is. Emiatt hazánknak különösen nagy a szerepe
az európai természeti sokszínûség fenntartásában.
A régiót egyik legjellemzõbb kapcsolata az ázsiai kontinentális életföldrajzi
térségekhez köti, melyekbõl több növény- és állatfaj az eredeti zonális rendszerektõl
már jórészt elszigetelve épül be a pannon életközösségekbe. Régiónk egyik
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különleges adottsága, hogy a Eurázsiában hosszan húzódó, a kontinentális
kapcsolatokat biztosító erdõssztyep öv itt éri el elterjedési területének nyugati
határát. Az ehhez az övezethez kapcsolódó életközösség egykor a Kárpát-medence
keleti felében (Magyarországon az Alföldön és az Északi-középhegység déli oldalain
is) elterjedt lehetett. Sajnos az Alföldön hajdan virágzó erdõssztyep-vegetáció
csaknem teljes mértékben megsemmisült, ma már csupán töredékeiben, sokszor
másodlagosan visszatelepülve, elszegényedett formában találjuk meg.
A kevésbé drasztikusan megváltoztatott domb- és hegyvidékeink délies oldalain,
hegylábi területein természetes vagy emberi hatások miatt nem záródik az
erdõtakaró. Itt még ma is jellemzõ a növény- és állatfajokban bõvelkedõ ún.
szubmediterrán erdõssztyep jelenléte.
A legértékesebb és legtöbbet tanulmányozott dombvidéki erdõssztyepnövényzetû területeink zömmel erdõirtás-eredetûek: vagy a felhagyott szõlõkultúrák
helyén, vagy a hagyományos állattartásban használt kaszálók, illetve kaszált
gyümölcsösök területén alakultak ki.
A Keleti-Cserhátra a felhagyott szõlõk helyén kialakuló gyepek jellemzõek. Sok
szõlõt már a századfordulón elhagytak, mindenekelõtt a múlt század végén
bekövetkezett filoxéra-járvány hatására. A szõlõk helyén megjelenõ gyepet aztán
vagy legeltették, vagy magára hagyták, így az lassan regenerálódott. A Csirke-hegy
magasabb részein fekvõ sztyeprétek is valószínûleg ilyen eredetûek, a múlt századi
filoxéra-járványnak köszönhetik létrejöttüket. Ezekrõl és a késõbb felhagyott
parcellák helyén kialakult, figyelmet és védelmet igénylõ élõhelyekrõl a továbbiakban
még sok szó esik.
A magára hagyott szõlõ- és gyümölcsültetvények helyén elterjedõ növénytakaró
sokunkban a „rendezetlenség” benyomását kelti. Leromlott, az ember számára
értéktelen, hasznosításra váró tájként mutatkozik. Ugyanakkor ma már tudjuk, ezek
között a másodlagosan kialakult területek között akad néhány, az élõlények
sokaságának utolsó menedékül szolgáló élõhely.
Ilyen terület a Csirke-hegy is.
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F ö l d r aj z i k it e k in t é s
A Keleti-Cserhátot Székely András – a közelmúltban elhunyt nemzetközi hírû
földrajztudós –, megkülönböztetendõ a Nyugati-Cserhát üledékes dombságától,
Vulkáni-Cserhátnak nevezi. (Székely Pásztón volt középiskolai tanár az 1940-50-es
években. Lakóhelye környékén a Zagyva-völgy, Nógrádi-medence és a Mátra mellett
a Keleti-Cserhátban végzett igen részletes kutatásokat. Ezek eredményeit feldolgozó
írásai jelentették számára az elsõ nagy sikereket a tudományos életben. Saját
bevallása szerint ettõl kezdve kötelezte el magát a vulkáni hegységek geomorfológiai
kutatására. A Cserhát földtörténetére és felszínalaktanára vonatkozó alábbi leírások
Székely András munkáin alapulnak.)

A Vulkáni-Cserhát eredetileg a nyugat-mátrai nagy rétegvulkán nyugati szárnya
volt, amelyrõl a Zagyva-árok besüllyedése választotta le. Ez a folyamat idõrétegtani
vonatkozásban a miocén kor szarmata korszakában, 10-13 millió éve játszódott le.
A terület önálló fejlõdése innen kezdõdött. Az elõzõ, bádeni korszak tengere
elöntötte, és üledékeivel betakarta az egész Vulkáni-Cserhátot, majd jelentõs részét a
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szarmata tenger üledékei is befedték. Mivel az utóbbiak voltak felül, ezek pusztultak
le elsõként, megvédve ezzel a bádeni tenger üledékeibõl képzõdött kõzeteket.
(A bádeni tengeri és sekélyvízi kõzetformáció geológiai neve Rákosi Lajtamészkõ
Formáció, melyet a Keleti-Cserhátban Márkházától Bérig találunk meg.) A
lajtamészkõ a tengerben élt gerinctelen fauna maradványait igen gazdagon
tartalmazza. Jó példa erre a Buják feletti községi legelõ, ahol különösen a parti
homokban élt Ostrea kagylók héjai, de egyéb puhatestûek, valamint korallok is nagy
mennyiségben találhatók, halak és más gerincesek csontjainak társaságában. (Ez a
kõzet nagyon fontos szerepet játszik a bemutatásra szánt terület élõvilágának
alakulásában, így a késõbbiekben még többször esik róla szó.)
A mátrai vulkán egykori nyugati peremét utóvulkáni szerkezeti mozgások
formálták tovább, így alakult ki jelenlegi sasbérces-árkos domborzata. A
föltöredezett és megsüllyedt Keleti Cserhát a miocénben árokhelyzetbe került, így
vulkáni takarója megmaradt (ettõl nyugatra viszont egészen a Börzsönyig a
kiemelkedés következtében a takaró letarolódott). A pliocén kor végétõl (mindössze
2-3 millió éve) fiatal kiemelkedése során négy sávja erõsebben, féloldalasan
emelkedett, így létrejöttek a minden oldalról törésekkel határolt, a környezetükbõl
élesen kiemelkedõ rögök, azaz a sasbércek sorai.
A posztvulkáni üledékes takarójuktól részben vagy egészen megfosztott négy
sasbérc-sor között húzódik három ároksor, melyek medencéiben megmaradt a
posztvulkáni üledéksor, sõt vékonyabb-vastagabb pleisztocén üledékek (lösz,
nyirok) is befedték.
A Cserhátra a jégkorszakok felszínformáló hatása alig hatott, periglaciális (tehát
az eljegesedett területek közelében elhelyezkedõ vidékekre jellemzõ) formákban igen
szegény. Ennek okai a domborzati és kõzettani jellegzetességekben keresendõk.
Ugyanis a Cserhát tulajdonképpen csak dombság, tengerszint feletti magassága
csupán a keleti gerincen emelkedik 500 méter, vagyis a dombsági magassághatár fölé
(a legmagasabb csúcs, a Purga 575 m). Emellett a Cserhát vulkáni kõzetei kis
változatosságot mutatnak (sokkal kevesebbet, mint a Mátráéi), a hegység nagyrészt
csupán négy piroxénandezit-változatból, fõleg pedig ezek piroklasztitjaiból és
agglomerátumaiból áll.
Láthatjuk tehát, hogy a Cserhát - ezen belül a Vulkáni-Cserhát – a vulkáni
kõzetek, illetve a földfelszín változatosságának tekintetében elmarad a környezõ
hegyvidékektõl viszonyítva. Az emberi tevékenység uniformizáló hatása a
meglehetõsen sûrûn lakott, jól megközelíthetõ és mûvelhetõ területek miatt szintén
fokozottan jelentkezik. Ebben a környezetben feltûnt az élõvilágot vizsgálóknak az
értékes, ritka fajok feldúsulása a lajtamészkõ borította területeken. Ilyen hely – sõt,
az egyik leggazdagabb ilyen – a Csirke-hegy.
Szó volt már a Vulkáni-Cserhát formáit meghatározó négy 10-15 km hosszú,
egy-két km széles sasbérc-sorról. Ezek közül a két középsõ sor a legalacsonyabb,
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ezért kevésbé pusztult le, mint a többi. A középsõ sorok nyugati tagjának legdélibb
képviselõje a 368 méter magasságú Csirke-hegy. Említettük már azt is, hogy a
szóban levõ sasbérc-sorok féloldalasan emelkedtek meg. Az erõsebben
megemelkedett északi, meredek oldaluk jobban lepusztult, így ott felszínre
kerültek a vulkáni képzõdmények. Déli hosszabb és enyhébb lejtõjükön részben
vagy teljesen megmaradt a bádeni lajtamészkõ-takaró. A Vulkáni-Cserhátban
Markházától délnyugat felé húzódó, erõsen felszakadozott takaró utolsó
foszlányai a Csirke-hegyen és környékén találhatóak.
Ahhoz hogy az egyes életföldrajzi elemek feldúsulását magyarázhatóbbá
tegyük, érdemes még egy pillantást vetni a Csirke-hegy fekvésére. Délies és
keleties irányban a Cserhátalja alacsony dombvidékével érintkezik, amely
tulajdonképpen átmenetet alkot az Északi-középhegység és a Nagyalföld között.
Ezen a szinte teljesen mûvelés alatt álló tájegységen nyomokban még fellelhetõk a
hajdani erdõssztyep-vegetáció hírmondói. A kontinentális elemek vándorlásuk
során itt közvetlenül eljuthattak a Csirke-hegyre.
Mint a legnyugatibb lajtamészkõ-elõfordulást a Keleti-Cserhátban,
meglehetõsen kis távolság (alig 20 km) választja el a Nézsa-Csõvári-dombság
dachsteini mészkõ és dolomit alapkõzetû területeitõl. A közbeesõ részeken is több
helyen vannak meszes üledékek a felszínen. A nyugatias irányból (fõként a
Dunántúli-középhegység felõl) vándorló mészkedvelõ szubmediterrán elemek
továbbjutását ezek az élõhelyek ,mint „ugródeszkák” nagyban elõsegíthették
területünk felé. (Ezek a feltételezések a flóra-és faunavándorlásokról még nem
bizonyítottak, további vizsgálatokat igényelnek).
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A h e gy n ö v é n y z e t e
A Csirke-hegy növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum)
Északi-középhegység flóravidékének (Matricum) Neogradense flórajárásában
található. Közigazgatásilag kisebb részben Bér, jórészt Buják község külterületén
fekszik.
A Bérhez tartozó hegylábi részeken löszös üledéken kialakult, leromlott
szárazgyepek, szántók és kisebb sztyeprét-foltokkal mozaikoló száraz tölgyesek
találhatók. A bujáki területen, a löszös hegylábi részen még nagyban folyik a karós
mûvelésû szõlõ és a hagyományos gyümölcsfajták termesztése. A magasabban
fekvõ lajtamészköves oldalakban már alig látni megmûvelt parcellákat, a
különbözõ idõpontokban elhagyott szõlõk helyén igen változatos megjelenésû
sztyeprétek, cserjések és xerotherm tölgyesek foltjai jelennek meg. A gerincközeli
részeken a jórészt lepusztult lajtamészkõ helyén andezit bukkan a felszínre, ezen
lejtõsztyep-tisztásokkal tûzdelt, sajnos az erdészeti beavatkozások által átalakított
cseres- és melegkedvelõ tölgyesek élnek. (Az alapkõzet típusok megjelenését
nagyvonalúan mutattuk be, természetesen elõfordulnak keveredések, pl. a
lajtamészköves részeken löszös foltok vannak jelen, vagy a gerincközeli
területeken is felfedezhetõk lajtamészkõ-foszlányok. Ezek növelik az élõhelyek
mozaikosságát, így változatosabb élõvilág megjelenését teszik lehetõvé.)
Látogatásaink alkalmával elsõsorban a Csirke-hegy flóráját vizsgáltuk. Ennek
eredményeképpen 31 védett, emellett számos nem védett, de ritka,
növényföldrajzi szempontból érdekes növényfaj jelenlétét mutattuk ki. Közülük
nyolc a Cserhátra nézve újnak bizonyult. (A védett fajok listáját a melléklet
tartalmazza.)
Részletes növénytársulástani (fitocönológiai) vizsgálatok nem folytak ugyan a
területen, de jellegzetes megjelenésû és faji összetételû növényzeti típusokat e
nélkül is jól el lehetett különíteni. Ezek egy része jól megfeleltethetõ a már leírt
növénytársulástani egységeknek (cönotaxonoknak), vannak azonban ezektõl
jelentõsen eltérõ állományok is. (A Cserhát növénytársulástani feldolgozása még
várat magára, így ilyen kérdésekben csak fenntartásokkal lehet nyilatkozni.)
A terület növényvilágának bemutatását mindenesetre növényzeti típusok
szerint célszerû elvégezni, az azokra jellemzõ, illetve azokban megjelenõ
különlegesebb fajok kiemelésével.
Bér felõl közelítve a Csirke-hegyet, a hegylábi löszös alapkõzeten leromlott
szárazgyepet láthatunk, melynek gyepalkotó pázsitfüvei a pusztai csenkesz (Festuca
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rupicola) és a fenyérfû (Botriochloa ischaemum), kis foltokban a csillagpázsit (Cynodon
dactylon). A gyep érdekességét néhány zavart termõhelyet kedvelõ, növényföldrajzi
szempontból számottevõ faj megjelenése adja. Kettõ közülük nagyméretû,
dekoratív növény: a gyertyaszerûen ágaskodó, serteszõröktõl szúrós magas
kígyószisz (Echium italicum) és a fehéren molyhos, nagy tõleveleirõl, terebélyes
bokrairól jól felismerhetõ magyar zsálya (Salvia aethiops). Sokkal szerényebb
megjelenésûek a legzavartabb, út menti részeken növõ vadpórsáfrány (Carthamus
lanatus) és az õszre széthulló füzérû kecskebúza (Aegilops cylindrica). Valamennyi faj
dél-eurázsiai elterjedésû, az Északi-középhegységben, fõleg annak szélein
szórványosan fordulnak elõ. A magas kígyószisz és a kecskebúza a Cserhátból
jelenleg csak innen ismert. A terület egy része hétvégi telkeknek lett kiparcellázva,
így sorsa valószínûleg megpecsételõdött. Kár érte.
Tovább haladva keleti irányban a szõlõkig külterjesen mûvelt szántók és
parlagterületek vannak. Ezeken nagy állományokban található az Északiközéphegységben ritka kereklevelû buvákfû (Bupleurum rotundifolium) nevû
ernyõsvirágzatú gyomnövény. Az egyik szántó szélsõ, sztyepréttel érintkezõ szélén
figyeltük meg elõfordulását a pontuszi-mediterrán magvasodrónak (Crupina
vulgaris). Ez a hazánkban viszonylag ritka faj sziklagyepekben, sztyepréteken él,
pionír életmódjának köszönhetõen tudott megtelepedni a szokatlan élõhelyen.
Szintén elõfordul a szántón és a
sztyepréteken is a védett nyúlánk
sárma (Ornithogalum pyramidale). Az
Északi-középhegységben
szórványos cseplesz tátika (Kickxia
elatine) nagy egyedszámban jelenik
meg a szántókon, útszéleken.
A szántókat Buják felé
elhagyva beérünk a még mûvelt és
a különbözõ idõkben felhagyott
szõlõkbe. Fõleg a hegy magasabb,
már
gyep
mûvelési
ágban
nyilvántartott részein, de a
zártkertben is megtalálhatók azok
a lajtamészkövön kialakult szárazés félszáraz gyepek, erdõfoltok,
melyek a Csirke-hegyet leginkább
izgalmassá teszik.
Hasonló élõhelyek a cserháti
lajtamészkõ-vonulaton
több
helyen is megjelennek: MárkházaNyúlánk sárma
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Sámsonháza: Buda-hegy, Kapusz-nyica; Sámsonháza-Nagybárkány: Csûd-hegy,
Sámsonháza:
Brezina,
Mátraszõlõs:
Nagy-rendnek,
Ecseg-Kozárd: Bézma déli oldala,
Kozárd:
Pohánka,
Buják:
Zsellérföldek.Valamennyi
országos
jelentõségû
védett
természeti terület, a KeletCserhát Tájvédelmi Körzet része.
A Csirke-hegy kis területre
koncentrálódott
flórájának
gazdagságát azonban egyik sem
múlja felül.
Ezt az erdõirtás eredetû, a
felhagyott szõlõkultúrák helyén
kialakult növényzetet a hazai
növénytársulástan
a
szubmediterrán sziklai, száraz és
félszáraz gyepek (Brometalia erecti)
rendjének
magyar
aszatos
szálkaperjegyepek (Cirsio pannoniciBrachypodion pinnati) csoportjába
sorolja. Másik magyar nevük:
szubkontinentális-pannon
félszáraz gyepek, amely jobban
kifejezi kapcsolatukat a kontinentális sztyep-zónában a rétsztyepek alövezetével. A
hasonlóságot a kétszikûekben való gazdagság, a határozott szintezettség és a sok
közös faj adja.
A Csirke-hegyen megmaradt erdõk alapján bizonyos, hogy az itteni félszáraz
gyepek melegkedvelõ tölgyesek helyén alakultak ki. Nagyobb kiterjedésû gyepek
valószínûleg nem voltak eredetileg a hegyen. A lajtamészkõ tulajdonságai a laza
szerkezet, a gyors fizikai aprózódásra és kémiai mállásra való hajlam, melyek a
gyors talajképzõdést és beerdõsülést teszik lehetõvé. A mai gyepekben élõ fajok a
ligetes erdõkbõl és a tisztásokról terjedhettek el, illetve az erdõirtást követõen
kerülhettek a flórába.
A hegyoldal nagymérvû mûvelése idején az eredeti élõvilág (fõleg az erdei és
erdõszegély-fajok) legfontosabb menedékhelyét az egyes parcellákat elválasztó
obalák adhatták. (Ezek nem mások, mint a mûvelés miatt a parcella szélére
kidobott kövek által létrejött kõsáncok). Ma ezek az obalák majdnem a gerincig
megtalálhatók, bizonyítva, hogy a hegy teljes keleti oldala mûvelés alatt állt. A
Szegélyesedett félszáraz gyep
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magasabb részeken a sáncok anyaga andezit, elszórtan azonban ezekben is
megjelenik a mészkõ. A gerincen
és a nyugati oldalban szintén
láthatók a hajdani mészkõtakaró
maradványai.
A hegy felsõ, andezit
alapkõzetû részét erdõtakaró
borítja. Itt az obalák növényzete
nem válik el a környezetétõl.
Alacsonyabban, a csak foltokban
beerdõsödött
lajtamészkövön
azonban éles a különbség: a
gyepek közötti kõsáncokon erdõvagy cserjesávok találhatók. A
zártkerthez tartozó hegylábi
területeken van egy egészen más
jellegû kõrakás, ahol nem
sávszerûen, hanem egy elnyúló
halomba hordták össze a
köveket. Ebbõl kiemelkedik egy
részben erdõvel, részben gyeppel
fedett kis domb. Két értékes,
védett növényfaj csak itt ismert a
Csirke-hegyen.
Egyik
a
Kõsánc tölgyes-folttal
hazánkban fogyatkozóban lévõ
mészkedvelõ erdõssztyep-faj: az
erdei szellõrózsa (Anemone sylvestris). A Cserhátban csak néhány helyrõl ismert,
tavasszal gyönyörû fehér virágokat hozó növénynek néhány száz tövét találtuk
részben az erdõszegély szinte talaj nélküli kõrakásán, részben félszáraz gyepben. A
másik itt élõ faj a pontuszi-pannon piros kígyószisz (Echium russicum), melynek
néhány töve a domb tetején, félszáraz gyepben került elõ. Említésre méltó
ugyanitt a dísznövényként ültetett, majd elvadult kék nõszirom (Iris germanica) nagy
sarjtelepének jelenléte (elképzelhetõ, hogy feszület volt valaha a dombon és ezért
ültették ide a nõszirmot).
A Csirke-hegyen nagy állományokban élnek a tipikushoz igen hasonló félszáraz gyepek. A Kárpát-medencében széles körben elterjedt társuláscsoportra az
Északi-középhegység alacsonyabb szintjein jellemzõ a déli-kontinentális
(pontuszi-pannon) és a szubmediterrán hatás felerõsödése. Területünkön két
asszociációjával (növénytársulásával) nagy vonásokban egyezõ állományát
különböztethetjük meg: a kevésbé száraz, jelentõsebb talajszintû részeken a
pacsirtafüves szálkaperjerét (Polygalo majori-Brachypodietum pinnati), a nyílt, száraz,
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sekély törmelékes talajú részeken a hegyi szálkaperjerét (Lino tenuifolioBrachypodietum pinnati) jelenik meg. Bár a két társulás elhatárolódása bizonytalan,
fajaik nagy része közös, a termõhelyi- és dominanciaviszonyok, valamint egyes
fajok jelenléte-hiánya alapján a Csirke-hegyen indokolt a két típus elválasztása. (Az
állományok nagy része ugyan átmeneti, a jellemzés során a különbségeket
próbáljuk kiemelni.)
A becserjésedett, illetve beerdõsült területek tisztásain, de a nyíltabb,
határozott talajszintû részeken is a pacsirtafüves szálkaperjerét jelenik meg. Mivel
– legalábbis az utóbbi évtizedekben – használat nem érintette õket, ezekben a
gyepekben a szukcesszionális változások sajátos, lassú formája zajlik. A termõhelyi
viszonyok nem engedik meg a gyors becserjésedést-beerdõsödést, helyette a
magaskórós habitusú és a sarjtelepalkotó kétszikûek szaporodnak el,
szintezettséget és nagyfoltos szerkezetet hozva létre. Mivel ezek a kétszikûek
jórészt a szomszédos erdõk szegélyére, illetve cserjeköpenyére jellemzõ fajok, ezt
a jelenséget – a német szaknyelvbõl átvéve – szegélyesedésnek nevezzük.
A legfontosabb növénycsalád, melynek fajai a szegélyesedést okozzák az
ernyõsvirágzatúaké (Umbelliferae). A Csirke-hegyen legnagyobb arányban a
szarvaskocsord (Peucedanum cervaria) van jelen, a buglyos kocsord (Peucedanum
alsaticum) csak néhány helyen társul hozzá. Ezek a nagyméretû erdõssztyep-fajok
meghatározzák a félszáraz gyepek nyár végi-õszi képét. A hegy Bujákhoz
közelebbi részein egy még nagyobbra növõ rokonuk, a Cserhátból csak innen
ismert tömjénillat (Libanotis pyrenaica) is társul hozzájuk, helyenként igen nagy
egyedszámban.A tömjénillatnál megfigyelhetõ, hogy elõszeretettel telepszik meg
bolygatott helyeken (földutak mentén, frissen elhagyott szõlõkben), így pionír
szerepet is betölt a növényzetfejlõdési folyamatok során.
A kiterjedt szarvaskocsord-állományokon sikerült megtalálnunk egy ritka
élõsködõ növényt: az elzászi szádorgót (Orobanche alsatica). Ez az ernyõsök
gyökerein megtelepedõ, erõteljes növésû erdõssztyep-faj hazánkban kifejezetten
ritka, a Cserhátból ez az elsõ elõfordulási adata.
Magaskórós termetû kétszikûek még a pongyola, olasz és csomós harangvirág
(Campanula sibirica, C. bononiensis, C. glomerata) és néhány fészkesvirágzatú
(Compositae) faj. Ez utóbbiak közül kiemelendõ a magyar aszat (Cirsium pannonicum)
erõs populációjának jelenléte a területen. Bár a társuláscsoport egyik névadója ez a
pontuszi-pannon erdõssztyep-faj, a cserháti félszáraz gyepekben eddig csak itt
bukkantunk rá. Szintén említésre méltó a pannóniai bennszülött, védett budai
imola (Centaurea sadleriana), a szintén védett csillagõszirózsa (Aster amellus) és az
aranyfürt (Aster linosyris) elõfordulása. Több védett lenféle (Linaceae) is színesíti a
magaskórósok palettáját: a borzas, az árlevelû és sárga len (Linum hirsutum, L.
tenuifolium, és L. flavum). Valamennyien mészkedvelõ, az Északi-középhegységben
elterjedt fajok. A Cserhát meszes üledékein szórványosan megjelenik mind a
három faj, de amíg a pontuszi-pannon-balkán elterjedésû borzas és sárga len
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fõleg természetközeli, jobb állapotú élõhelyeket
választanak, a pontuszimediterrán-közép-európai árlevelû len degradált gyepekben is megtalálható.
A félszáraz gyepek másik fontos szerkezeti tulajdonságát, a nagyfoltos
szerkezetet a sarjtelepképzõ fajok biztosítják. Ilyen a domináns gyepalkotó tollas
szálkaperje (Brachypodium pinnatum). Ez az eurázsiai-mediterrán elterjedésû pázsitfû
eredetileg a száraz tölgyesek gyepszintjének a faja. Az erdõk irtása, majd a mûvelés
felhagyása után a vegetatív úton agresszívan terjedõ tollas szálkaperje
meghódította a lajtamészkõ-területeket. Egyeduralkodóvá azonban a Cserhátban
fõként a csapadékosabb, északias oldalak mállottabb mészkõtakaróján vált,
korábban legeltetett, vagy gyakran felégetett gyepekben (ilyenek találhatók
Márkháza és Sámsonháza környékén). A Csirke-hegyen nem jellemzõk nagyobb
monodomináns foltjai.
A klonális életformájú (tehát vegetatív szaporodással létrehozott utódok sora
által terjedõ) kétszikûek közül sok a pillangósvirágúak családjából (Fabaceae) kerül
ki. Jellegzetes erdõszegély-fajok a bérci és a pirosló here (Trifolium alpestre és T.
rubens), melyek nagy telepeket alkotnak a félszáraz gyepekben. A két elõzõ
erdõssztyep-fajtól eltérõen az erdei here (Trifolium medium) mezofil tölgyes-faj, így
az üdébb, árnyékosabb erdõszegélyeken terjed el nagyobb arányban.
Többfelé megjelenõ, sarjtelepeket alkotó félcserjék a fehér és buglyos zanót
(Cytisus albus, C. austriacus). A két nehezen elkülöníthetõ pontuszi-pannon-balkán
erdõssztyep-faj közül a fehér zanót
védett ritkaságunk, a Cserhátból
eddig nem volt ismert. (A csirkehegyivel
párhuzamosan
még
három állománya került elõ Bér,
Buják és Ecseg mellõl, hasonló
élõhelyekrõl.)
Megtalálható
területünkön
a
Magyarközéphegységben
korábban
ritkának
tartott,
alpin-balkán
elterjedésû selymes dárdahere
(Dorycnium germanicum), de a
szegélyesedésben szerepet játszik a
dekoratív
nagyvirágú
lednek
(Lathyrus latifolius) és egyenes
iszalag (Clematis recta) is.
Nagyon
jellemzõ
és
virágzáskor igen szép a piros
gólyaorr (Geranium sanguineum)
telepeinek megjelenése a félszáraz


Fehér zanót
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gyepekben. A nagy, vörös virágú erdõs-sztyepnövény a mészkedvelõ xero-therm
szegélyek és magaskórósok (Geranion sanguinei) társu-láscsoportjának karakterfaja.
(Ez a társuláscsoport
Középés
NyugatEurópában lett leírva,
mint a korábbi száraz és
meleg éghajlatú korok
maradványainak
menedéke. Hazánkban a
szubmediterrán
és
szubkontinentális klímát
igénylõ fajok általánosabb
elterjedésûek,
nincs
ennyire speciális élõhelyigényük. Nagyrészt ezzel
magyarázható, hogy a
növénytakaró
szegélyszerû megjelenési
formáit
a
hazai
növénytársulástan
elhanyagolta.)
Kiterjedt
foltokat
alkotnak egyes vegetatíve
terjedõ
ajakosok
(Labiatae), így a hegyi és
sarlós
gamandor
(Teucrium montanum és T.
chamaedrys),
valamint
fészkesek,
fõként
a
kardos,
borzas
és
fûzlevelû peremizs (Inula
ensifolia, I. hirta és I. salicina). (A szinte talaj nélküli törmelékes, száraz
mészkõfelszíneken az Inula ensifolia gyakran domináns fajként lép fel. Ezt a Csirkehegyen is megjelenõ növényzeti típust a hegyi szálkaperjerétekhez indokoltabb
sorolni.)
A pacsirtafüves szálkaperjeréteken a tollas szálkaperje mellett gyepalkotók a
pusztai és vékony csenkesz (Festuca rupicola és Festuca valesiaca), a francia perje
(Arrhenatherum elatius) és a hegyi sás (Carex montana). Gyakori a deres tarackbúza
(Agropyron intermedium), a fenyérfû, viszont a Keleti-Cserhát félszáraz gyepjeire
nagyon jellemzõ fogtekercset (Danthonia alpina) itt még nem találtuk meg.
Nagy pacsirtafû
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A társulás védett karakterfaja a pontuszi-mediterrán, mészkedvelõ nagy
pacsirtafû (Polygala major), a nyár eleji virágpompa egyik tagja. Ugyanezt a pirosasrózsaszínes színvilágot képviseli a közép-európai-mediterrán nagy ezerjófû
(Dictamnus albus). Az impozáns megjelenésû növény a Cserhátban tipikus
melegkedvelõ tölgyes szegély-faj, innen lép ki a félszáraz gyepekbe. A már
felidézett közép-európai cönológiai irodalom nagy erõsfû-erdõszegély (GeranioDictamnetum) néven társulását is leírja.
Az egyik mezofil karakterû, meglehetõsen vastag mohaszinttel is rendelkezõ
szálkaperjegyepben ráakadtunk az Északi-középhegységben ritka, a Cserhátból
eddig ismeretlen sömörös kosbor (Orchis ustulata) néhány tövére. (Megfigyelték,
hogy ennek a környezeti változásokra erõsen érzékeny kosbornak a környékén
szinte mindig találhatunk más orchideafajokat is. Ez biztatást adhat a hegy további
vizsgálatára).
Meg kell említeni néhány kontinentális szárazgyep-fajt. Ilyen a Keleti-Cserhát
egyik legjellemzõbb növénye, a tavaszi gyepeket méretes virágaival sárgára festõ
védett tavaszi hérics (Adonis vernalis). Ezres állománya él a védett, gyönyörû
kékesibolya virágú pannon-pontuszi leánykökörcsinnek (Pulsatilla grandis) is a
területen. A szintén gyakori
magyar
szegfû
(Dianthus
pontederae), apácavirág (Nonea
pulla) az elõzõ fajokkal együtt
már átvezet a szárazabb jellegû
típusok közé, ahol nagyobb
egyedszámban jelennek meg.
A hegyi szálkaperjeréthez
sorolható állományokban a
gyepszintet - hasonlóan az
elõzõhöz – a tollas szálkaperje
és a pusztai csenkesz uralja,
társul hozzájuk a kunkorgó
árvalányhaj (Stipa capillata).
Nagy területen átveszi a
fõszerepet a hegyi árvalányhaj
(Stipa pennata), mely helyenként
monodomináns gyepeket is
alkot. A szálkaperjerétek ezen
szárazabb
típusaiban
a
magaskórós ernyõsök általában
kisebb borítással vannak jelen, a
már említett fajok mellé társul a

Leánykökörcsin
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pannon szubendemikus szürke gurgolya (Seseli osseum). A többi szegélyesedést
okozó növénybõl a lenfajok, a budai imola és a kardos peremizs nagyobb
gyakorisággal jelenik meg, mint az elõzõ társulásban. Ugyancsak ez jellemzõ az
ágas homokliliom (Anthericum racemosum), a közönséges napvirág (Helianthemum
ovatum) és a szikár habszegfû (Silene otites) állományaira. Néhány közös, védett
fajjal is gyakrabban találkozhatunk a szárazabb típusokban. A közép-európai
elterjedésû bíboros kosbor (Orchis purpurea) a cserháti lajtamészkövön mindenütt,
így a Csirke-hegyen is megjelenik. A pontuszi-pannon, mészkedvelõ erdõssztyepfaj tarka nõszirom (Iris variegata) a félszáraz gyepekben és melegkedvelõ
tölgyesekben azonos arányban van jelen. Nagy állományai élnek a délkelet-európai
magyar ledneknek (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), valamint a védelem alatt nem
álló, de a Cserhátban új spanyol pozdornak (Scorzonera hispanica).
A
növényföldrajzi
szempontból
igen
fontos,
délkelet-európai sziklai sás
(Carex halleriana) is megjelenik a
fél-száraz gyepekben, kisebb
foltokban.
Az
eredetileg
molyhos tölgyesekben élõ faj a
szárazabb, nyíltabb gyepekben
is fennmaradt. Hazánkban a
Dunát a Cserhátig lépi át, itt
szinte valamennyi mészköves
területen megtalálható, sok
helyen a lappangó sást (Carex
humilis) helyettesíti.
Egészen
nyílt,
kardos
peremizs-uralta
állományban
bukkantunk
az
Északiközéphegységban szórványos
szubmediterrán
magas
gubóvirág (Globularia punctata)
néhány tíz tövére.
Itt említjük meg a Csirkehegyen két merõben eltérõ
Sziklai sás
élõhelytípusban is megjelenõ
dél-eurázsiai, az Északi-középhegységben meglehetõsen ritka, védett bugás
hagymát (Allium paniculatum). Egy kisebb állományát félszáraz gyepben, egy
másikat melegkedvelõ tölgyes andezitsziklás, ligetes részen figyeltük meg. Sokkal
meglepõbb kettõs élõhelyválasztást tapasztaltunk a mészkõsziklák hasadékaira
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jellemzõ kövi fodorkánál (Asplenium ruta-muraria), mely megszokott termõhelye
mellett egy hatalmas andezitsziklán is bõven tenyészik.
Valószínûleg
talajtani
okokkal
(lösztakaró) magyarázható, hogy foltokban
a félszáraz gyepek lejtõsztyepekhez
közelítõ állományai is megjelennek. Itt a
Cserhátban löszre és andezitre jellemzõ,
védett macskahere (Phlomis tuberosa),
valamint a hasonló igényû mezei zsálya
(Salvia pratensis), csattogó szamóca
(Fragaria viridis) telepei találhatók.
Elsõsorban itt élnek a Cserhátban eddig
csak a váci Naszályról ismert, védett,
pannon-balkáni homoki vértõ (Onosma
arenaria) tövei. A legtöbbet bolygatott
helyeken
(vaddisznótúrás,
vadváltó)
találtunk ebbõl a növénybõl. Ezt és a
következõnek említendõ növényt egy
tudománytörténeti tény köti össze: leírójuk
a nagy magyar botanikus, Kitaibel Pál volt.
A másik faj a meglehetõsen ritka,
pontuszi-pannon csuklyás ibolya (Viola
Bugás hagyma
ambigua), mely a Cserhátból eddig két
helyrõl, meszes homokkõrõl került elõ. Néhány tövét sikerült fellelni a Csirkehegyen is. Szintén hasonló termõhelyen találtuk meg a védett fekete kökörcsin
(Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) kicsiny
állományát. (Ez a faj a Cserhátban andezit
sziklagyepekben
és
lejtõsztyepekben
elterjedt.)
Minden bizonnyal az alapkõzet eltérése
teszi lehetõvé, hogy néhány foltban a hegyi
árvalányhajat a védett, pontuszi-pannon
hosszúlevelû árvalányhaj (Stipa tirsa)
helyettesíti. A társfajok azonosak a félszáraz
gyepekével. Ezek az állományok hasonlítanak
a közép-dunai erdõspuszta-rét (CampanuloStipetum tirsae) leírásához, de besorolásuk
további
vizsgálatokat
igényel.
(Az
erdõspuszta-rét a vulkáni hegyek felhagyott
szõlõkultúráinak helyén – pl. gyöngyösi Sár-




19

A Csirke-hegy természeti értékei

hegy, tokaji Kopasz – a másodlagos szukcesszó egyik lehetséges zárótársulása.)
Mint már szó volt róla, az obalák egy részét cserjések borítják, de nagy
kiterjedésben jelennek meg a félszáraz gyepek helyén
Fekete kökörcsin
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