
A	péceli	Száraz	hegy,	annak	növény-	és	állatvilága.	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) 

neve: Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 

 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Horváthné Szombathelyi Katalin, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Felsősor 68. 

    Telefonszám: 30-5048552  
E-mail cím: kata.szombath@gmail.com  

 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
 
1. A nemzeti érték megnevezése:a péceli Száraz hegy, annak növény- és 

állatvilága. 
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 

 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

települési, megyei. 



 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
Böhm Éva Irén előadása nyomán: 
A Gödöllői-dombvidék az emberi tevékenység által erősen befolyásolt, viszonylag nagy 

erdősültségű kultúrtáj, amelyben a természetes tájképi elemek és a természetközeli vegetáció állományai 
már csak különálló, erősen szétszórt fragmentumok formájában, gyakran erősen izolált körülmények között 
maradtak meg. Különösen igaz ez az ősi erdőssztyepp mozaikokra és löszgyepekre, amelyek csupán kis 
területen, néhány hektáros foltokban, meredek oldalú völgyekben fordulnak elő, szántókkal, telepített 
erdőkkel határoltan, így sebezhetőségük igen nagy.  

 
E folyamatot tovább erősítik az emberi beavatkozások, amelyek a fragmentáltság további fokozása 

és a helytelen területhasználat – művelés révén az erdősztyepp maradványok és löszgyepek végleges 
pusztulását vagy fokozatos elszegényedését, degradáltságát okozzák.  

Mindezek következtében a Gödöllői-dombvidék máig fennmaradt természetközeli állapotú 
erdőssztyepp-töredékeit és löszgyepeit a degradált származéktípusaival együtt,  a bennük előforduló védett 
fajok számáról vagy mennyiségétől függetlenül is, vegetációtörténeti jelentőségük miatt a terület 
legértékesebb és legveszélyeztetettebb vegetációtípusainak kell tekintenünk. 

 
Az alapkőzet pleisztocén lösz, de még inkább lösszel kevert meszes homok.  
Az eredeti száraz molyhos tölgyesnek, illetve tatárjuharos lösztölgyesnek csak a maradványai 

találhatók meg.   
A fajgazdag Brachypodietum pinnati (tollas szálkaperjés) erdőssztyepprétek és Festuca rupicola 

(pusztai csenkeszes) sztyepprétek környezetét a legelőként hasznosított kiterjedt degradált gyepállományok 
és szántóföldek jelentik.  

 
A Gödöllői-dombvidék  erdőfragmentumainak lombkoronaszintjében megtaláljuk pl. a Quercus 

cerris, Qu.pubescens, Qu.robur fajokat, az alacsonyabb lombkorona- és cserjeszintben előfordul az Acer 
tataricum, Pyrus pyraster, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, Cornus sanguinea, Crataegus 
monogyna, Cerasus fruticosa és Prunus spinosa. Említésre méltó a területen előforduló 5 rózsafaj, a Rosa 
canina, R. gallica, R. spinosissima, R. micrantha, R. rubiginosa. A lágyszárú növényzetben keverednek az 
erdőssztyepp-elemek, főként a száraz tölgyesek és a tatárjuharos tölgyesek fajaival. Tömegesek az erdős-
sztyepprét és a száraz sztyepprétek elemei.  

 
Tollas szálkaperjés (Brachypodietum pinnati) erdőssztyepprét, nyugat felé hajló lejtő meredek 

völgyoldalain és felső peremén.  
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), csomós ebír 

(Dactylis glomerata), selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), magyar kutyatej (Euphorbia glareosa), budai imola 
(Centaurea sadleriana), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), Janka tarsóka (Thlaspi jankae).  

 
Pusztai csenkeszes (Festuca rupicola) sztyepprét, Dny-i kitettségű dombhátakon.  
Pusztai csenkesz (Festuca rupicola), csomós ebír  (Dactylis glomerata), sima komócsin (Phleum 

phleoides), lappangó sás (Carex humilis), sudár rozsnok  (Bromus erectus), pelyhes zabfű (Avenula 
pubescens), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), sarlós 
gamandor (Teucrium chamaedrys), mezei zsálya (Salvia nemorosa), budai imola (Centaurea sadleriana), 
tejoltó galaj (Galium verum), változó gurgolya (Seseli varium), ebfojtó müge (Asperula cynanchica), 
rekenyő (Rapistrum perenne), festő csülleng (Isatis tinctoria), selymes rekettye (Chamaecytisus 
austriacus), zászlós csüdfű (Astragalus glycyphyllos), bakfű (Betonica officinalis), parlagi rózsa (Rosa 
gallica). 

 
Száraz sztyepprétek  
Élesmosófű (Chrysopogon gryllus), lappangó sás (Carex humilis), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa 

tirsa), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), tavaszi hérics (Adonis vernalis), bunkós hagyma (Allium 
sphaerocephalon), budai imola (Centaurea sadleriana), magyar szegfű (Dianthus giganteiformis 
subsp.pontederae), piros kígyószisz (Echium maculatum), rákosi-csenkesz (Festuca wagneri), festő 
csülleng (Isatis tinctoria), buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), kései pitypang (Taraxacum 
serotinum), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae).  

Fenyérfüves (Botriochloa ischaemum) degradált gyepek. A talaj itt sekély, humuszban szegény, 
többnyire homokos. 



Fenyérfű (Botriochloa ischaemum), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), tövises iglice (Ononis 
spinosa), sárga fogfű (Odontites lutea), mezei iringó (Eryngium campestre), párlófű (Agrimonia 
eupatoria), gubóvirág (Globularia punctata), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), ezüstfa 
(Elaeagnus angustifolia).  

Degradált zavart sztyepprét. (Korábban legeltették) 
Nagyon vegyes a fajkészlete, tartalmazza a lösz- és a homoki gyepek fajait.  
Selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), dunai szegfű (Dianthus collinus), pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola), mezei zsálya (Salvia nemorosa), homoki baltacím (Onobrychis arenaria), homoki 
dercefű (Gypsophylla fastigiata subsp.arenaria), tövises iglice (Ononis spinosa), betyárkóró  (Conyza 
canadensis), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis),  egynyári seprence (Stenactis annua), parlagfű  
(Ambrosia artemisiifolia), mogyorós lednek  (Lathyrus tuberosus). Domináns a fenyérfű (Botriochloa 
ischaemum), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), bálványfa  (Ailanthus altissima), selyemkóró 
(Asclepias syriaca). 

Tollas szálkaperje (Brachypodietum pinnati) erdőssztyepprét degradált állománya.  
Régen legeltették, fel is égették. Igen értékes terület. 
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), selymes 

rekettye (Chamaecytisus austriacus), magyar kutyatej (Euphorbia glareosa),  méreggyilok (Vincetoxicum 
hirundinaria), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas 
ibolya (Viola hirta), ágas homoklilom (Anthericum ramosum), közönséges napvirág (Helianthemum 
ovatum), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), párlófű  
(Agrimonia eupatoria).  

Idősebb és fiatalabb akácosok közé ékelten galagonyacserjések és degradált gyepek mozaikja.  
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum 

latifolium), erdélyi gyöngyperje (Melica transsylvanica), fenyérfű  (Botriochloa ischaemum), selyemkóró 
(Asclepias syriaca).  

Homokos sárga löszön. 
Fenyéefű (Botriochloa ischaemum), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), festő csülleng (Isatis 

tinctoria), gubóvirág (Globularia punctata), fényes sás (Carex liparicarpos), csabaíre (Sanguisorba 
minor), homoki pimpó (Potentilla arenaria).  

Homokos sárga löszön, magasabb. 
Pusztai csenkesz (Festuca rupicola), élesmosófű  (Chrysopogon gryllus), selymes rekettye 

(Chamaecytisus austriacus), tavaszi hérics (Adonis vernalis). 
Enyhén zavart sztyeppesedett erdőssztyepp foltok 
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), siskanád (Calamagrostis epigeios), bálványfa  

(Ailanthus altissima), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis). 
Meredek lejtő felső része, természetközeli állományú erdőssztyepprét. 
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), 

sárgás sás (Carex michelii), pusztai meténg (Vinca herbacea), bakfű (Betonica officinalis),   bérci here 
(Trifolium alpestre),  olasz harangvirág (Campanula bononiensis), baracklevelű harangvirág  (Campanula 
persicifolia), nagy ezerjófű  (Dictamnus albus), pusztai csenkesz (Festuca  rupicola), magyar kutyatej 
(Euphorbia glareosa), selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris), közönséges napvirág (Helianthemum ovatum).  

Budai imola (Centaurea sadleriana), ágas homokliliom (Anthericum ramosum), buglyos kocsord  
(Peucedanum alsaticum), homoki baltacím (Onobrychis arenarium), tavaszi hérics  (Adonis vernalis), 
dunai szegfű (Dianthus collinus), tarka nőszirom (Iris variegata), szürkés ördögszem  (Scabiosa 
canescens), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae),  pusztai meténg (Vinca herbacea),  bugás macskamenta 
(Nepeta nuda),  szürke galaj (Galium glaucum), feketedő lednek (Lembotropis nigricans), pirosló here 
(Trifolium rubens).  

Heterogén, microfoltos állományok 
Fenyérfű (Botriochloa ischaemum), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola), keskenylevelű ezüstfa (Elaeganus angustifolia), tollas szálkaperje (Brachypodium 
pinnatum), selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens),  dunai 
szegfű (Dianthus collinus), magyar szegfű (Dianthus giganteiformis subsp.pontederae), közönséges iszalag 
(Clematis vitalba), borzas len (Linum hirsutum).  

5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 



 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 
 

Meghívó 
Péceli Zöld Körünk  

országos pályázaton támogatást nyert arra, hogy 
 az emlékmű melletti területet előkészítsük  

helyi védetté nyilvánításra az ott található növény- és állatvilág egyedisége, különlegessége 
miatt. 

A péceli  Száraz- hegy növény- és állatvilágából 
képes vetítéssel illusztrált 

bemutatót tartunk 
Előadók: Böhm Éva Irén botanikus és Sára János etnográfus 

Időpont: 2011. január 20. csütörtök 17 órától 
Helyszín: Ráday Pál Gimnázium, aula 

 
 
 

 



 
 
 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2016. év  
Horváthné Szombathelyi Katalin  
 

 

A péceli 

Bőhm 



 
A Gödöllői-dombvidék az emberi tevékenység által erősen befolyásolt, viszonylag nagy 

erdősültségű kultúrtáj, amelyben a természetes tájképi elemek és a természetközeli vegetáció 
állományai már csak különálló, erősen szétszórt fragmentumok formájában, gyakran erősen 
izolált körülmények között maradtak meg. Különösen igaz ez az ősi erdőssztyepp mozaikokra és 
löszgyepekre, amelyek csupán kis területen, néhány hektáros foltokban, meredek oldalú 
völgyekben fordulnak elő, szántókkal, telepített erdőkkel határoltan, így sebezhetőségük igen 
nagy. 

  

 
 
E folyamatot tovább erősítik az emberi beavatkozások, amelyek a fragmentáltság további 

fokozása és a helytelen területhasználat – művelés révén az erdősztyepp maradványok és 
löszgyepek végleges pusztulását vagy fokozatos elszegényedését, degradáltságát okozzák.  

Mindezek következtében a Gödöllői-dombvidék máig fennmaradt természetközeli 
állapotú erdőssztyepp-töredékeit és löszgyepeit a degradált származéktípusaival együtt,  a bennük 
előforduló védett fajok számáról vagy mennyiségétől függetlenül is, vegetációtörténeti 
jelentőségük miatt a terület legértékesebb és legveszélyeztetettebb vegetációtípusainak kell 
tekintenünk. 

 

 
 
Az alapkőzet pleisztocén lösz, de még inkább lösszel kevert meszes homok.  
Az eredeti száraz molyhos tölgyesnek, illetve tatárjuharos lösztölgyesnek csak a 

maradványai találhatók meg.   



A fajgazdag Brachypodietum pinnati (tollas szálkaperjés) erdőssztyepprétek és Festuca 
rupicola (pusztai csenkeszes) sztyepprétek környezetét a legelőként hasznosított kiterjedt 
degradált gyepállományok és szántóföldek jelentik. 

  

 
 
A Gödöllői-dombvidék  erdőfragmentumainak lombkoronaszintjében megtaláljuk pl. a 

Quercus cerris, Qu.pubescens, Qu.robur fajokat, az alacsonyabb lombkorona- és cserjeszintben 
előfordul az Acer tataricum, Pyrus pyraster, Euonymus europaeus, Euonymus verrucosus, 
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Cerasus fruticosa és Prunus spinosa. Említésre méltó 
a területen előforduló 5 rózsafaj, a Rosa canina, R. gallica, R. spinosissima, R. micrantha, R. 
rubiginosa. A lágyszárú növényzetben keverednek az erdőssztyepp-elemek, főként a száraz 
tölgyesek és a tatárjuharos tölgyesek fajaival. Tömegesek az erdős-sztyepprét és a száraz 
sztyepprétek elemei. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
Tollas szálkaperjés (Brachypodietum pinnati) erdőssztyepprét, nyugat felé hajló lejtő 

meredek völgyoldalain és felső peremén.  
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), 

csomós ebír (Dactylis glomerata), selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), koloncos 
legyezőfű (Filipendula vulgaris), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), magyar kutyatej 
(Euphorbia glareosa), budai imola (Centaurea sadleriana), szürkés ördögszem (Scabiosa 
canescens), Janka tarsóka (Thlaspi jankae). 

  



 
 

 
 
 
 
Pusztai csenkeszes (Festuca rupicola) sztyepprét, Dny-i kitettségű dombhátakon.  
Pusztai csenkesz (Festuca rupicola), csomós ebír  (Dactylis glomerata), sima komócsin 

(Phleum phleoides), lappangó sás (Carex humilis), sudár rozsnok  (Bromus erectus), pelyhes 
zabfű (Avenula pubescens), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), mezei zsálya (Salvia nemorosa), budai imola 
(Centaurea sadleriana), tejoltó galaj (Galium verum), változó gurgolya (Seseli varium), ebfojtó 
müge (Asperula cynanchica), rekenyő (Rapistrum perenne), festő csülleng (Isatis tinctoria), 
selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), zászlós csüdfű (Astragalus glycyphyllos), bakfű 
(Betonica officinalis), parlagi rózsa (Rosa gallica). 



 
 

 
 
Száraz sztyepprétek  
Élesmosófű (Chrysopogon gryllus), lappangó sás (Carex humilis), hosszúlevelű 

árvalányhaj (Stipa tirsa), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), tavaszi hérics (Adonis vernalis), 
bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), budai imola (Centaurea sadleriana), magyar szegfű 
(Dianthus giganteiformis subsp.pontederae), piros kígyószisz (Echium maculatum), rákosi-
csenkesz (Festuca wagneri), festő csülleng (Isatis tinctoria), buglyos kocsord (Peucedanum 
alsaticum), kései pitypang (Taraxacum serotinum), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae).  



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Fenyérfüves (Botriochloa ischaemum) degradált gyepek. A talaj itt sekély, humuszban 

szegény, többnyire homokos. 
Fenyérfű (Botriochloa ischaemum), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), tövises iglice 

(Ononis spinosa), sárga fogfű (Odontites lutea), mezei iringó (Eryngium campestre), párlófű 
(Agrimonia eupatoria), gubóvirág (Globularia punctata), kanadai aranyvessző (Solidago 
canadensis), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia).  

 



Degradált zavart sztyepprét. (Korábban legeltették) 
Nagyon vegyes a fajkészlete, tartalmazza a lösz- és a homoki gyepek fajait.  
Selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), dunai szegfű (Dianthus collinus), pusztai 

csenkesz (Festuca rupicola), mezei zsálya (Salvia nemorosa), homoki baltacím (Onobrychis 
arenaria), homoki dercefű (Gypsophylla fastigiata subsp.arenaria), tövises iglice (Ononis 
spinosa), betyárkóró  (Conyza canadensis), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis),  egynyári 
seprence (Stenactis annua), parlagfű  (Ambrosia artemisiifolia), mogyorós lednek  (Lathyrus 
tuberosus). Domináns a fenyérfű (Botriochloa ischaemum), sovány csenkesz (Festuca 
pseudovina), bálványfa  (Ailanthus altissima), selyemkóró (Asclepias syriaca). 

 

 
 

 



 
 
Tollas szálkaperje (Brachypodietum pinnati) erdőssztyepprét degradált állománya.  
Régen legeltették, fel is égették. Igen értékes terület. 
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), 

selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), magyar kutyatej (Euphorbia glareosa),  
méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), 
pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas ibolya (Viola hirta), ágas homoklilom (Anthericum 
ramosum), közönséges napvirág (Helianthemum ovatum), szürkés ördögszem (Scabiosa 
canescens), ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), párlófű  (Agrimonia eupatoria).  

Idősebb és fiatalabb akácosok közé ékelten galagonyacserjések és degradált gyepek 
mozaikja.  

Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum 
latifolium), erdélyi gyöngyperje (Melica transsylvanica), fenyérfű  (Botriochloa ischaemum), 
selyemkóró (Asclepias syriaca).  

 

 
 
Homokos sárga löszön. 
Fenyéefű (Botriochloa ischaemum), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), festő 

csülleng (Isatis tinctoria), gubóvirág (Globularia punctata), fényes sás (Carex liparicarpos), 
csabaíre (Sanguisorba minor), homoki pimpó (Potentilla arenaria).  

Homokos sárga löszön, magasabb. 
Pusztai csenkesz (Festuca rupicola), élesmosófű  (Chrysopogon gryllus), selymes 

rekettye (Chamaecytisus austriacus), tavaszi hérics (Adonis vernalis). 



Enyhén zavart sztyeppesedett erdőssztyepp foltok 
Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), siskanád (Calamagrostis epigeios), 

bálványfa  (Ailanthus altissima), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis). 
 

 
 

 
 

 
Meredek lejtő felső része, természetközeli állományú erdőssztyepprét. 



Tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), sátoros margitvirág (Tanacetum 
corymbosum), sárgás sás (Carex michelii), pusztai meténg (Vinca herbacea), bakfű (Betonica 
officinalis),   bérci here (Trifolium alpestre),  olasz harangvirág (Campanula bononiensis), 
baracklevelű harangvirág  (Campanula persicifolia), nagy ezerjófű  (Dictamnus albus), pusztai 
csenkesz (Festuca  rupicola), magyar kutyatej (Euphorbia glareosa), selymes rekettye 
(Chamaecytisus austriacus), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), közönséges napvirág 
(Helianthemum ovatum).  

Budai imola (Centaurea sadleriana), ágas homokliliom (Anthericum ramosum), buglyos 
kocsord  (Peucedanum alsaticum), homoki baltacím (Onobrychis arenarium), tavaszi hérics  
(Adonis vernalis), dunai szegfű (Dianthus collinus), tarka nőszirom (Iris variegata), szürkés 
ördögszem  (Scabiosa canescens), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae),  pusztai meténg (Vinca 
herbacea),  bugás macskamenta (Nepeta nuda),  szürke galaj (Galium glaucum), feketedő lednek 
(Lembotropis nigricans), pirosló here (Trifolium rubens).  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
Heterogén, microfoltos állományok 
Fenyérfű (Botriochloa ischaemum), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), pusztai 

csenkesz (Festuca rupicola), keskenylevelű ezüstfa (Elaeganus angustifolia), tollas szálkaperje 
(Brachypodium pinnatum), selymes rekettye (Chamaecytisus austriacus), szürkés ördögszem 
(Scabiosa canescens),  dunai szegfű (Dianthus collinus), magyar szegfű (Dianthus giganteiformis 
subsp.pontederae), közönséges iszalag (Clematis vitalba), borzas len (Linum hirsutum).  

 

 
 



 
 

 

 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 





 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 





 

	

	



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


