
I. TÚRAÚTVONAL
A SOMLYÓ-HEGY

A Somlyó-hegy (János-hegy, illetve
Nagyhegy) a Duna menti alföldön, a
Duna menti dombvidéken, Kisújfalu
és Köbölkút kataszterében található.
Nevét valószínûleg a sok itt található
sombokorról kapta.

A mintegy 4 hektárnyi területet
1964-ben Természetvédelmi Rezervá-
tummá nyilvánították, ahol Európai
szempontból is értékes növényfajok 
találhatók.

Az eredeti növénytársulást a moly-
hos tölgyek alkotta erdôk képezték,
melyek emberi közbenjárással eltûntek
és helyüket a melegkedvelô fûfélék
képviselôi, mint pl. a csenkeszek kü-
lönbözô fajtái (Festuca vallesiaca, Fes-
tuca sulcata) váltották fel.

Bemutatunk néhány itt található nö-
vényfajt, melyeket ebben a varázslatos
környezetben megcsodálhatunk.

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis).
Európai jelentôséggel bíró védett nö-
vény. A boglárkafélék családjába tarto-
zik. 10–40 cm magas selymesen gyap-
jas évelô. Levele szárnyalt, a sallangok
szélessége 2–8 mm. Virágzáskor csak
az elôzô évi elszáradt levelek vannak
meg. A virágok felállók, kehelyszerûek,
a 6 kékeslila csészelevél díszít, melyek
4-5 cm hosszúak, mégegyszer akkorák,
mint a porzók. A virágzás után meg-
nyúlt száron 3 örvösen álló, gallérozó
fellevél ül, sallangjai behajlítottak, kes-
kenyek. A terméskék egymagvúak, tol-
lasak. Sztyepréteken, szikla- és puszta-
füves lejtôkön, erdôspuszta-réteken ta-
lálható.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis).
Évelô növény, feketésbarna, rövid, erôs,
ferdén álló gyöktörzzsel, amelybôl nagy-
számú gyökér ered. 15–40–60 cm ma-
gas, felálló, egyszerû vagy ágas szára ko-
pasz, csak fiatalon gyengén szôrös, ro-
vátkolt, alján füstszínû levélhüvelyekkel.
A szár sûrûn leveles. A levelek kettô-
négyszer osztottak, keskeny levélsallan-
gokkal, amelyek kb. 0,5 mm szélesek,
alul kopaszak. Végálló virágai egyenként
állnak a hajtások csúcsán, felállóak, 3–7
cm átmérôjûek, sárgák. 

A széles-tojásdad, zöldes vagy sár-
gás, puha szôrös, csészelevelek száma
ötnél rendszerint több. 

A keskeny ék alakú, ép, vagy foga-
zott, 20–40 mm hosszú, világossárga
fényes sziromlevelek száma 10–20.
A virágban sok sárga porzó és sok bi-
be van. A virágból fejlôdô terméscso-
port gömbölyû vagy hosszúkás, érés-
kor sok részterméskére hull szét. 

Részterméskéje 4-5 mm hosszú, visz-
szás-tojásdad, duzzadt. Felszíne ránco-
san, hálósan erezett, rövid szôrös, igen
rövid, horgas csôrrel, amely rásimul a
termésre. Színe sárgásbarna vagy zöldes
szürkés-barna. A növény maghozama
30–150 vagy több. 

Igen erôsen mérgezô hatású növény
mind zölden, mint szárítva. Hatóanyaga
a gyûszûvirágéhoz hasonló hatású
glikozida, amely érzéstelenséget idéz
elô. Az állatok legelés közben rendsze-

rint otthagyják, és szárát a széna közül
is kiválogatják. Száraz pusztai, vagy
sziklai gyepekben, homoki réteken, szá-
raz pusztai erdôkben, meszes, laza, kö-
ves-, törmelék- vagy homoktalajokon él.
Néhol nagy tömegben elterjedt.

Piros kígyószisz (Echium russicum).
Szintén európai jelentôségû növény, 
védett, reliktum faj Az érdeslevelûek
családjába tartozik. 30-100 cm magas
serteszôrös, kétéves. A levél keskeny
szálas-lándzsás, hegyes. A virágok sûrû
kunkorvirágzatban ülnek. A párta kissé
kétajkú, csöve még egyszer akkora, mint
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a csésze, karimája ferde, sötétpiros szí-
nû, belôle a porzók kiállnak. A bibeszál
egyszerû, két gömbölyû bibében vég-
zôdik. Termése makkocska. Löszös és
homokos sztyepréteken, pusztafüves
lejtôkön él.

Árvalányhaj (Stipa pulcherrima).
Igazi sztyeppnövény. Május folyamán
beérô magvainak 20-30 cm hosszúra
növô toklászáról már messzirôl felis-
merhetjük. A nedvesség hatására a tok-
lász csavarodni kezd és a hegyes végû
magot szabályosan a földbe fúrja. 

A Somlyó-hegy lejtôi szinte „hólep-
te” lejtôké válnak az árvalányhaj virág-
zása idején. Ez a szemet gyönyörköd-
tetô látvány több mint egy hónapig
tart. Több faja ismert, védett.

Nagy pacsirtafû (Polygala major).
20–30 cm magas, felálló szárú, szálas
vagy szálas-lándzsás levelû növény. A vi-
rág 1,2–1,5 cm hosszú, élénk rózsaszínû.
A virágban a fiatal magház nyele 3-4-
szer hosszabb a magháznál, az érett tok
nyele viszont kissé rövidebb, mint maga
a tok. Száraz füves lejtôkön, sziklagyepe-
ken, irtásréteken él. 

Magyar nôszirom (Iris aphylla). Vé-
dett, endemikus faj. 10–30 cm magas.
Levelei fokozatosan szélesednek, kifelé
görbülnek, 10-30 mm szélesek. A szá-
ron 1–4 virág nyílik. 

A tövétôl gyakran erednek hosszú
oldalkocsányok, melyek 1-2 virágot
hordoznak. A virág ibolyás-lilásvörös, a
külsô lepelcimpái 20-30 mm szélesek,
szakállasok, a virágzati buroklevelek
zöldek, hártyás szélûek, gyakran vörö-
ses árnyalatúak. Termése tok.  

Törpemandula (Amygdalus nana).
Feltûnôen szép védett cserjefaj. 0,5–1
méter magas. Vékony, felálló hosszúhaj-
tásain a lombfakadással egyidôben
fejlôdnek a virágai. A levelek hosszúkás-
lándzsásak, 2,5–6 cm hosszúak, nyélbe
keskenyedôk. A szirmok hosszúkásak,
élénk rózsaszínûek, bimbós állapotban
pirosak. Termése ehetô, 2 cm-es egy-

magvú csontár, amelyet sûrû, molyhos
burok fed. Gyökérsarjak útján vegetatí-
van könnyen szaporodik, ezért helyen-
ként több tíz méter hosszú, kefesûrû ál-
lományt is képes létrehozni. Hivatalos és
népies eredetû „hangabarack” neve a
barack és a mandulafajokkal való rokon-

ságára utal. Magja édes és ehetô. Lösz-
falak, pusztafüves lejtôk, pusztai cserjé-
sek, tölgyesek szegélye az élôhelye.

Selymes boglárka (Ranunculus illyri-
cus). 15–30 cm magas, koloncos gyöke-
rû évelô, védett növény. Az egész nö-
vény fehér szôröktôl ezüstösen moly-
hos. Tôlevelei hosszúnyelûek, épek, a
szárlevelek tenyeresen háromszeletûek,
a szeletek szálasak, ép szélûek. A virá-
gok nagyok, a szirmok kerekdedek, cit-
romsárgák, a csésze virágzáskor vissza-
hajló. Az aszmag terméscsoport tojás-
dad, a terméske oldalról lapított, csôre
felálló. Pusztafüves és sziklafüves
lejtôkön, erdôspuszta-réteken, homoki
réteken és legelôkön, löszpusztákon él.

Csillag ôszirózsa (Aster amellus).
Ez a minden részében érdes-pelyhes,
szép virágzatú növényfaj a fészkesek
családjába, azon belül a csövesvirágúak
alcsaládjába tartozik. A növény szára
20-40 cm-re nô meg, a szár alján talál-
ható ovális lemezû tôlevelek hosszú
nyelûek, a száron elhelyezkedô kes-
keny, lándzsás levelek viszont ülôk.
Fészekvirágzatai laza sátorvirágzatot al-
kotnak, a fészekvirágzatban a középütt
elhelyezkedô csöves virágok sárga szí-
nûek, a fészek peremén levô nyelves
virágok, pedig kékek.
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Bibircses kecskerágó (Evonymus
errucosus). Kisebb termetû (max.
2,5 m), elálló ágrendszerû cserje. A haj-
tás paraszemölcsöktôl sûrûn bibircses.
Levelei tojásdadok, kihegyezettek. 

A négytagú virág szirmai alapjuknál
érintkeznek, vagy alsó felükben átfed-
nek, barnásvörösesek, pettyesek, a por-
zószálak rövidek. A négyrekeszû tok-
termés magja fekete, félig kilóg a na-
rancssárga magköpenybôl. A magvakat
az állatok terjesztik, a magköpenyt, pl.
a vörösbegy fogyasztja. Elsôsorban
domb- és hegyvidéki száraz tölgyesek-
ben fordul elô.  

Kisfészkû hangyabogáncs (Jurinea
mollis). A fészekvirágzatúak családjába
tartozó, 40–80 cm magas évelô. Szára
csak alul leveles, a levelek színe kopa-
szodó, fonáka sûrûn fehér molyhos,
szárnyasan szeldeltek, a szeletek épszé-
lûek. A fészek magános, nagy, 2–4 cm
széles, a fészek-pikkelyek gyapjasak,
rövid vöröslô tüskében végzôdô csú-
csuk visszahajló. A fészekben csak
csöves virágok vannak, a párta bíbor-
színû. A kaszattermés kopasz, bibir-
cses. Zavartalan mészkô- és dolomit
sziklagyepekben él.  

Lecsepült veronika (Veronica pros-
trata). A tátogatók családjába tartozó,
8–30 cm magas, apró bokrocskákat
képzô, évelô növény. A meddô szárak
heverôk, a virágzók felemelkedôk,
pelyhesek. A levelek elliptikusak vagy
lándzsásak, hegyes csúcsúak, ülôk, fû-
részes, ritkán ép szélûek. A virágok le-
vélhónalji fürtben nyílnak. A csésze 
5 cimpájú, a felsô cimpa rövidebb. A
párta 6–10 mm hosszú, sokkal hosz-
szabb a csészénél, halványkék vagy pi-
rosló. Termése kicsípett csúcsú tok.
Sziklafüves és pusztafüves lejtôkön,
homokpusztákon, szikespusztákon, le-
gelôkön él.

Hegyi len (Linum austriacum). 30–
60 cm magas, ágas, bokros tövû, ko-
pasz évelô növény. A levelek szórt ál-
lásúak, keskeny-lándzsásak, hegyes csú-
csúak. A virágok álfürtben nyílnak, a
csészecimpák kopaszak, szélük sima,
nem mirigyes, hártyás szegélyû, a bel-
sôk tompa csúcsúak. A szirmok ég-
színkékek, szabadok, könnyen lehull-
nak, a bibe gömbös. Toktermése 10
rekeszû, bókoló. Száraz gyepekben,
zárt sziklagyepekben, irtásrétekben él.

Kunkorgó árvalányhaj (Stipa capil-
lata). 50–100 cm magas bokros tövû
fûféle. Levelei keskenyek, 1 mm széle-

sek, lemeze begöngyölt, a nyelvecske
árszerûen kihegyesedô. A bugát a felsô
levél hüvelye fogja körül, a pelyvák
háromerûek, rövid szálkájúak. Toklásza
10–12 mm, szálkája 10–20 mm hosszú,
érdes, de nem tollas, felsô része
késôbb erôsen csavarodott. Szemter-
mése 10–12 mm hosszú, könnyen az
állatok bôre alá fúródik. Lösz- és ho-
mokpuszta-gyepekben él.

Macskafarkú veronika (Veronica
spicata). 15–45 cm magas, évelô nö-
vény. Szára egyszerû, felálló vagy
felemelkedô. Levelei lándzsásak, átelle-
nesen állnak, fûrészesek, csúcsukon
épek, az alsók nyelesek, a szárral együtt
molyhosak. A virágok szárvégi tömött
fürtöt alkotnak. A virágkocsányok jó-
val rövidebbek, mint a csésze. A párta
kék, 4–8 mm átmérôjû. Termése ke-
rekded, visszás tojásdad. Sziklagyepek-
ben, sziklafüves és pusztafüves
lejtôkön, erdôspuszta-réteken, lösz-
puszta-réteken, homokpusztákon, leg-
elôkön él.

Csillagpázsit (Cynodon dactylon).
Szártarackos életforma csoportba tar-
tozó gyomnövény. Jellemzô tulajdon-
sága, hogy generatív úton magról és
vegetatív úton tarackkal is képes sza-
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porodni. Azonban a vegetatív úton
történô szaporodása a faj fennmaradá-
sa és elterjedése szempontjából jelen-
tôsebb, bár az új területek meghódítá-

sa maggal történhet. Apró magja ta-
vasztól ôszig jól csírázik. Csíranövé-
nyének levéllemeze kopasz. Levélhüve-
lye rövid, hengeres. A levélnyelvecske
helyén fehér szôrkoszorú található.
Levélfülecskéje nincs. 

Sárgásbarna toklászos szemtermése
1-2 mm hosszúságú. A csupasz szem-
termések 1 mm hosszúak, barnák. Le-
velei rövidek, nyúlt háromszögûek.
A levelek fonáka többé-kevésbé szô-
rös. Virágzata virágfüzérben egyesül, a
szár csúcsán rendszerint 4-5-ösével áll-
nak. A füzérek egy helybôl erednek és
ujjasan, csillagszerûen állnak szét. Virá-
gai nagyon aprók, a külsô pelyvák kes-
kenyek, a magtól elállóak. Tarackjai a
földben kúsznak, drótszerûek. A tarac-
kon lévô csomókból igen vékony, de
kemény, mélyre hatoló gyökerek ered-
nek. A föld felszínéhez közel lévô ta-
rackokból lefelé gyökerek, felfelé pedig
friss hajtások nônek. A csillagpázsit
gyomként nagyon agresszív, és ott,
ahol megtelepszik, rendkívül nehéz
mechanikailag vagy vegyszeres úton el-
távolítani. Homoki gyeptársulásokban
elônyös tulajdonsága, hogy a homokot
nagyon jól megköti. Minimális nedves-
ség felvételével a löszlegelôkön és hor-
dalék-talajokon kitartóan díszlik és
uralkodóvá válik. Nem jó takarmány.

Aranyfürt (Aster linosyris). Lomble-
velei legfeljebb 5 cm hosszúak, kes-
keny lándzsásak, ép szélûek, egyszerû-
ek, ülôk. Valamennyi virága csöves,
sárga színû. A kihegyezett fészekpikke-
lyek széle szôrös. A fészkek ernyô-

szerû fürtben állnak. A sziromlevelek
csôvé forrtak össze. A porzólevelek
száma öt, a portokok is összenôttek
egymással, a magház alsó állású, két
termôlevélbôl alakul ki. Rovarmegpor-
zású. A dombvidéki (ritkán hegyvidéki)
övben a száraz, meleg lejtôkön, sziklá-
kon, száraz réteken, ritkás erdei feny-
vesekben, molyhos tölgyesekben,
erdôszéleken fordul elô. A száraz, bá-
zisokban gazdag, többnyire mésztartal-
mú, humuszos, laza vályog- és agyagta-
lajokon él. Mélyen, egészen akár 55cm
mélységig is gyökerezik. Csoportosan
található, fénykedvelô. Elônyben része-
síti a melegebb fekvésû helyeket.

Tatár juhar (Acer tataricum). Cserje
vagy kistermetû, szabálytalan törzsû fa.
A hajtások vörösesbarnák, szögesek,
molyhosak, késôbb kopaszodók, szür-
kés színûek. A rügyek tompa csúcsúak,
vörösesbarnák, szárhoz simulók. A le-
velek 5-10 cm hosszúak, hosszúkás to-
jásdadok, lekerekített vállúak, hegyes
csúcsúak, karéjos - fûrészesek. A levél
felszíne sötétzöld, a fonáka halvány-
zöld, erek mentén pelyhes. A virágzat
felemelkedô, tojásdad buga, a csészék
sárgák, a szirmok fehérek. A termések
csüngô csomókban fejlôdnek. Az iker-
lependék szárnyai majdnem párhuza-
mosak, ívesen lehajlók, már fiatalon 

pirosak. Tatárjuharos- és száraz tölgye-
sekben, bokorerdôkben fordul elô.

Molyhos tölgy (Quercus pubescens).
Kis termetû fa (10 m), melynek törzse
görbe, vastag ágakra bomló, koronája
szabálytalan, ellaposodó. Levelei többé-
kevésbé elliptikusak, kicsik, 5-8 cm
hosszúak, fonákukon molyhosak. Sár-
gászöld porzós virágzata csüngô, ter-
môs virágai 1-5-ösé-vel tömörülnek,
vagy rövid kocsányon ülnek. Lombfaka-
dással egy idôben, május elsô felében
virágzik. Termése világos okkersárga
makk. Hosszabb életû (150-200 év), las-
san növô fa. ôszi lombszíne arany- vagy
barnássárga. Középhegységi faj.

Csertölgy (Quercus cerris). Nagy
termetû fa (35 m) egyenes, hengeres
törzzsel, boltozatos, laza koronával.
Levelei lándzsás elliptikusak, 8-18 cm
hosszúak. Sárgászöld porzós virágzata
csüngô, termôs virágai rövid füzérek-
ben ülnek. Lombfakadással egyidôben,
május elsô felében virágzik. Termése
vörösesbarna makk bozontos kupacs-
csal. Hosszabb életû (200 év), mérsé-
kelt növekedésû fa. ôszi lombszíne
arany- vagy sárgásbarna. Dombvidéki–
középhegységi faj.
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