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László Péter Sándor      Az erdő-sztyeppe zóna jelentősége „elő” életünkben 

A Bevezető elé: az elő-élet  -   „early history” - egyre inkább előtérbe kerülésével , -a kutatások 

során - egyre több „soft” tudomány kér, -és jogosan - kap is szót. Ezek néha át-matematizálhatók 

(szemantika, nyelvészet), néha nem (mitológia, legendáriumok, mesekutatás), néha nagyon 

nehezen és jelentős matematikai, számítástechnikai apparátussal (zenetörténet, 

ornamentalisztika!). Azonban mégsem bírnak olyan „penetrációs” eréllyel, mint a régészet, paleo-

talajtan, a dinamikussá váló paleo-klimatológia,  illetőleg „hiteles helyeket” tekintve  olykor akár 

maga a „hites”  levéltár. A „kemény” kutatások közé kezd felzárkózni –minálunk leginkább  Teleki 

Pál 1jóvoltából a történeti földrajz, és annak egyik alappillére a  biogeográfia, dinamikai 

topográfiai alkalmazása. 

Véletlen-e,  hogy a szkíta-hun régészeti vonalak, archeológiai, de klimatológiai is (!)„izotermák” 

szinte hajszál pontosan de át illetőleg lefedhetők egyes –távoli kutatási eredmények –térképre 

vetítésével. A „békeidőket” idéző  újatlan szőrme-ködmön, s a szkíta (!) –hun áldozati üst (Érdy 

M.), ugyanott terjedhetett (Kijevtől az Altájig),  mint az Andronovói fémművesség. De ennek 

csúcs-terméke a hadi használatú „magyar szablya” is pontosan, és éppen erre, s itt terjedt tova? 

És a visszacsapó íjról Mandzsuriától a Nyugat-Avar (Hringum Avarorum), erőd-vidékekig, vagy  a  -

hetita háborúk  korában igazán „világszenzációvá lett”, harckocsiról (szkita „arany-kocsi” -lovas 

harci szekér) kezdeti elterjedési leleteiről ne is szóljunk. 

Véletlen-e, hogy a szkíta, hun elszállásolási körzetbe tartozó „szkíta sáv” szinte bámulatos 

pontossággal  illeszthető (illeszkedik) az erdő-sztyeppe vonalra. A leletsor íme: Posulskája, 

Melgunow, Galmonow, Chertomylik-II, Vorinskája, Észak-Donyeck vidék, Középső Donvidék-i 

kurgánsor. Hogy miért nem szteppe!? Pl. a pénzeszközöket tekintve, sok helyen a sztyeppei 

népeknél a nyílpénz volt divatban (ez bronz-hegy /Antimonbronz, arzénbronz, ónbronz),  

lehetett, amit össze lehetett önteni, leginkább mitológiai-mítikus célból, azaz áldozati üstté)2. Az 

erdő-sztyeppe népeinél inkább azonban – a fenti „romolhatatlan” pénznemhez képest a 

„romlékony”-abb  állagú is divatban volt, azaz a prémpénz (Obrusánszky, B. 2013) Eleink Pénzei. 

Ez a tény azonban egy  bökkenő is egyben, mert hiszen a prémes állatok közül csak a vidra, és 

elvétve a hermelin él, de csakis vizes élőhelyek mellett (sziki nádasok), de nem ám nyílt sztyeppe-

réten, a többi (coboly, fanyest, nutria, vadmacska, hiúz, ördögnyest, és a nagyobb termetűek 

mind zömmel erdőben élnek, illetve átmenetileg az erdősztyeppen, de soha sem a sztyeppén.) A 

vonalat – még a humángenetiaki meggyőző adatsor előtt - mind biogeográfusok (Kun et. al.), 

mind műveltségkutatók (Érdy M.); mind a mese–kutatók (Bérczi Szaniszló), mind régészek 

megrajzolták történetileg és földrajzilag egyaránt hitelesítve (Zaitseva et.al., Chugunov et. al). S 

véletlen –e végül, hogy mi magunk magyarok, de úgy általában - az európaiak  nem, vagy 

nehezen tudunk hiteles képet tehát igaz, valós impressziót alkotni tudatunk képet vetítő 

ernyőjén az erdő-sztyeppéről. Véletlen –e az, hogy a mai történeti-földrajzunk is valahogy így van 

ezzel? Vajon nem –az lehetet–e  az ok hogy nem követtük Teleki tanácsait, ahogy azt követték 
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 „Hiszen a velünk rokon népek… iránt mindég érdeklődünk… ez/az) ajándékozta  a világnak körösi Csoma 

Sándort… aztán adjunk módot tudósainknak, hogy kellő eszközökkel magyar zászló alatt, minden irányban és 
szakban, de szervezett munkában –karöltve folytassák ezt a munkát.. Aztán ki az életbe …  Ázsiába.”Teleki  a 
Turánban 1.évf.1.sz. mondott ezeket az általa alapított  ATurán újságban–ban ezeket 1913-ban, idézi Turán 
(XXXII) V. Évfolyam, 2002. március-április 5-6- oldalán 
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akkoriban,- többek között, Mendöl, Bulla, Fodor? Ködös képek, képzetek lehetnek igaz (Hringek, 

gyepü-elvék, sáncok,”erdők” Pilis-erdő, Zólyom-erdő, Rika-erdő), pallagok kerülhetnek a 

síkravetített platformokon a térképekre, de ez a sáv nem kap valós történeti-földrajzi, benne 

biogeográfiai artikulációt. Pl. méretében, összes-kiterjedtségében, állagában, mivoltában 

meglehetősen konfuz a kép. A  ’sáv-szélességet’  szemlélve – az  Internet korában már 

használható ez a folyosó-paraméter, - hol 200 km- pedig mások, másutt, pedig  hol 800 km széles 

pásztát értünk/értenek mindez alatt… Amely hol  a Azov-Káspi- Aral- rendszer alatt, (Hyrcania-

elv), hol felette É-ra, (Meiotis-elv) húzódik… Itt már, csak a méretezést nézve is négyszeres (4!) 

eltérést tapasztalunk meg, ami régészeti mércével tekintve pl. - jóval nagyobb, mint  a 

megengedhető hibahatár. Kartográfiailag- azaz toposzokra -  levetítve még elborzasztóbb a hiba 

nagysága… (Olyasmi lenne ez, mintha Palmyrát a „Nagy Selyem  út” egyik legendás végállomását 

a levantei–tengerparti helyek közé sorolnánk be. „Potom”, úgy  800 km tévedéssel). 

Végül lehet-e véletlen, hogy mindezen hezitációk, tudati illúziók ellenére mihozzánk (Kárpátok 

népei)  kötődik legjobban mégis e térrész. Ez a hihetetlen hosszú „sáv”, úgy mezőgazdaságilag , 

mint településföldrajzban, mind vásárvárosi-kereskedelmi-közlekedési szemléletmódban, mind 

erdőműveléstanban és hozzá köthető növénytársulástanban). 

A. Igen sok helyen következetességgel a sztyeppe lett 

megnevesítve … 

Igen sok helyen a sztyeppe lett megnevesítve, mint az „ijfeszítő népeség” hona. Azaz ez a széles és 

kiterjedt (ma még inkább terjedő) sáv  lett megnevezve, mint szállásterületünk. Ez azonban a szaka, 

és a kimmer népeknél sem biztos, hogy3 így volt. ám a hunok, szkíták taktikus szempontokat 

figyelembe nem véve, téli szállás-nyári szállás tekintetében teketória nélkül „el lettek képzelve” a 

pusztaságban (mai képzetekkel vö. Hortobágy v. a Gobi pusztaság közepe). Holott bizonyára ősszel és 

tavasszal jelentethettek csupán jó  legelőterületet. Télre a vizet hótömbökben kellett odavontatni a 

kontinentális sztyeppéken (Máthé Lajos kutató-utazó belső-ázsiai személyes beszámolója: 2013, 

nyara Dunakanyar). Nyáron a hőség, a porvihar – főleg gyermekes családok részére - tolerálhatatlan 

(Sven Hedin, s a magyar „triász”  Szentkatolnai  Bálint  G,  Stein Aurél, végül az író, - Baktay Ervin  és 

nyomukba eredt Belső-Ázsia utazók hosszú sorának beszámolói (Sárosi E,;  Tucci, G; Gersi , E.; Patkó, 

I;  Máthé, L., Keilhauer et Keilhauer;  Govinda, A.; Landor, S., Austine, L). A erdő a maga speciális 

dácsá-ival a sajátos „nyaralóhelye” mai s a  közelmúltat átvészelő mongol arisztokráciának, 

papságnak értelmiségnek (egy mongol orvos-biológustól kapott személyes beszámoló/Szeged/SZBKI), 

a Tuva-i lakosság a teleket is mindig az erdős zónában vészeli át. (Csak a szovjet időkben sodródtak be 

a panelekbe). Vagyis a sztyeppe e népességnek őszi és tavaszi fűburjánzás miatt – növényföldrajzi, 

topográfiai kerettényezők által megadott – zömmel - legelőterület volt. A mi esetünkben is 

mindezeket kell a lehetőségeinket meghatározó történeti-földrajzi–biogeográfiai alap 

feltételrendszernek tekinteni. Ahogy a klímaövek a kiszáradás felé sodródtak, (É-D- irány),  vagy 

ahogy a lösz-puszták terjedése tapasztalható volt (É-Ény)- DK (egykori ujgur,- hun területek mai É-
                                                           
3
 A Szaka- korban Kr. e 1100-600, még sokkal vizesebb, ezáltal öntözöttebb is voltak (partmenti felhőzet) a 

pacifikusnak nevezett – mai sztyeppeként leírt – egyes térrészek, ezért inkább erősztyeppe, mint sztyeppe-rét 
„patternje” azaz növényszövetkezeti-mozaikja szerint lehet őket leírni. Példa a tulipánfajok között néha 1000-
méteres distancia, hiátus is lehet (Hunza-vidék) aminek – hiátusképződés –a sok csapadék lehet a fő oka, ui. a 
tulipán geofita révén – a jégkor utáni visszavándorlása alatt – átmenetileg sem igazán képes sok vizet (esőt – a 
Crocusokhoz, és egyes Liliom- és Orchideaceae félék családjába tartozó génuszokhoz hasonlóan) tolerálni. 
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Kínában), úgy követték néphullámok ezt az ökológiai „tendencia-mátrixot”, vagy mai szóval „klíma-és 

talajdeklinációt”  is. 

B. A Téli „szállásvonal” alatt 

A téli „szállásvonal” –ahol téli szállások lehettek, „kapuk sora” találhatók:  a hegyi erdősztyeppe, 

erdős-sztyeppe vonal határvidékén. (Ezeket Vaskapu-nak nevezik, vagy öt van belőlük az 

orientalisztikai felismerések szerint- Erdélyben is kettő!). A felső kurgánláncolat tehát ezek „felett”  

azaz északra húzódott. Tehát ettől a „Vaskapu-vonaltól”4 - (ezek stratégiai kapuk- vö. Derbenti kapu a 

Közép-Kaukázusban), északra erősztyeppe van, délen a jóval szélesebb sztyeppe pászta található. 

Ezek a sztyeppe helyek (Khorezm, Szamarkand, Fergana városai… , stb.)  nem antik városközpontok 

(vö. Tyras, Olbia, Noeopolis, Theodosia, Kercs, Kul-Oba, Tanais, Tarsaris)  lehettek, hanem 

oázisvárosok a sztyeppén.  Ez a vonulat (a mediterrán erdősztyeppbe ágyazódott antik városok raja), 

és a kurgánok sorozata „nem hazudik”,  ahogyan   a régészek ásója sem, László Gyula óta. Viszonylag 

elgondolható hogy szállásterületünkről a „kunhalomként” definiált, s kezdetben leírt kurgánok sora 

valamit elárul. Most azonban ne ezt vegyük számításba, s ne ezt tekintsük vizsgálati alapnak, hanem a 

bio-geográfiai keretrendszer rekonstruált képének, lehetőleg hűen elénk vetített leírását 

tanulmányozzuk! 

C. A Szkíta sáv térrészeit nem csak erdő-sztyeppék versus/ 

sztyeppék váltakozásai variálhatják 

A szkíta sáv térrészeit nem csak erdő-sztyepék , sztyeppék variálhatják , de jelentős hegyekkel s hegyi 

átkelőkkel is (Kaukázus, Altáj, Tabdurás-Pamir, Transz-Himalája, Kun-Lun, Hindukus), akárcsak a 

Kárpátok K-i, és D-i részein. Már az itt élő állatok is, a mitoszokban pl.- benne mitológia, mese, 

legenda) griff, sárkány, a mondákban; vagy, mint a szkítáknál a farkas (Herodotos), s a keveréklények 

sora egészen Indiáig, Iránig, az akkádokig. Szfinx-szerű lények, (Oroszlán-griff  Szuza; Szárnyas hegyi 

állat: Irán; Garuda: indiai verzió, vagy  Mahabharata/ Arimaszpeia- eposz, -említi Herodotosz, 

mégpedig  a szkíta „verzióról”). A mítoszról visszatérve,-  a sas (Aquila) nemzetség lehet fontos 

számunkra. Az erdő-sztyeppe É-i határerdei (lépjünk be ide és ismerjük meg őket), főleg tölgyesek, 

csak Északabbra vannak „szálerdők” azaz elegyes gyertyánosok, de főleg juharos, bükkös, sziles, 

hársas erdőségek (Bielowiczei-i ún. ”bilaterális”  N. Park./, mégpedig egyre több fenyővel. A 

szegélyben lévő zártabb tölgyerdők (Délebbre csertölgy5, molyhos tölgy6, olasz tölgy7 a mediterrán 

erdősztyepp erdőszegélyeiben, magyar8,- és hamvas tölgy9, majd középen kocsányos tölgy10, fentebb 

kocsánytalan„erdélyi” tölgy11). Ez Pl. 12a Prut-nál eredeti erdőséget feltételezve, ma még 

                                                           
4
  Nálunk kb. 40 ilyen földrajzi név van! 

5
 Quercus cerris- csertölgy 

6
 Quercus  pubescens- molyhos tölgy 

7
  Q. virgiliana-olasz tölgy 

8
 Q. frainetto, syn Q. farnetto- magyar tölgy 

9
 Q. pedunculiflora- hamvas tölgy 

10
 Q. robur-kocsánytalan tölgy 

11
 Q. policarpa –erdélyi tölgy, Q. daleschampi dárdás tölgy 

12
 A Prut alsó rész „Prut-tő”, még mediterrán erdősztyepp hatást (Cseresek, olasztölgyesek) mutat, közepe 

kontinentálisat (hamvas tölgy, ezei juhar, tatár juhar), , felül a forrásnál -„Prut- fő” - már atlanti hatások 
kezdenek érvényesülni (bükk, gyertyán örökzöldekkel: Tiszafa.) 
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valamennyire kinyomozható. (A nyomozás egyik megfelelő eszköze a palinológia, azaz boreális 

korszakot s annak utókorszakait pontosan ! felidéző paleobotanikai pollenanalízis). A zárt vegyes-

erdőként elképzelhető „szálerdők” –a fenti fajokból tehát: Prut, Dnyeszter É –i völgye, Donyec-Don-

Volga-Ural-folyók, folyamok fővölgyeinek középszakaszától kezdve fel Északnak: fekete sas a 

domináns, mégpedig folyóárterek, erdei „tószemek” közvetlen térségében!  Délre tőle a békászó sas 

él, mégpedig kisebb szárnyfesztávval, de hasonló megjelenéssel, még délebbre a Parlagi , s még ettől 

is délebbre a „Sasöyv”: keleti-ölyv él ebben a szkíta-sávban. Utóbbi szintén a vágómadarakhoz, s nem 

a sólyomfélékhez tartozik. Ez esetleg arra utal, hogy a sólymot is ’turul’ nak nevezték (Altáj, Erdély, 

Prut-környék), de a sas-t is pl. Szibériában – szamojéd (azaz nyelvileg turáni)  területeken - telente 

vadászó (Érdy, M) hunok. A vadászsólyom K-en, a kerecsen középen, basztardjuk az Altáji-sólyom 

pedig Kazahsztán és Mongólia között hasonlóan „felosztják” a „szkíta sávot” maguk között… 

D. Tárgyunk az erdő-sztyeppe. 

Az erdő-sztyeppe régen – szinte -  eluralta hazánk középső részét, Erdélyben pedig Kalotaszeget, és 

„Csiglát”- azaz a Szék-oppidum –tágabb környékét Szamosújvárig, sőt északon fel egészen  Disznajóig. 

Vagy akár Felvidéken  „gyöngysorszerűen” Gombaszögtől Zoborig, sőt Dévényig (Hun-hegy!) 

találhatók nyomai. Délvidéken Titel (Duna-Tisza összefolyás közelében), Fruska-Gora, és a Tarcali –

hegység déli oldalai rejtegetnek– még ma is meglepetést –okozó erdő-sztyeppe zonációt. Ma már 

olyan ritkaság, hogy unikálisnak vehető. tehát látni, hogy az erdősztyepp nem típusosan mai 

Magyarország-nyi léptékű jelenség, lényegében és lényegesen túlnőtt azon! 13A World Wilde Found. 

kezdi lajstromba venni, de talán kissé későn, mert a Balaton-felvidék erdő-sztyeppéi (szubmedíterrán 

altípus) már a mező és városgazdálkodás „martalékaiként” feloldódtak. (Kivétel itt talán az utolsó 

pillanatban megvédett Koloska-i rész). Ha valaki bebarangolta e tájakat, az csak gondoljon bele: a 

szkíta-hun-szaka-tokhar14 testvéri „internacionálék ilyen gyönyörűséges tájba interiorizálódtak bele, 

valamikor fokozatosan a jégkor után (Kr e. 12 000 követően), ám akkoriban egész más tájat 

jelenthetett ez az érintett vidék „szkíta sáv” mint napjainkban. Olvadékvizek (posztgraciális) még 

nyilván sokáig érzékeltették üdítő hatásukat. Ez a jégkor utáni olvadékvíz tömeg néha vízpangást is 

okozhatott.  (A Kaspi - és Aral-„tengerek” teljesen összeértek-), s köröttük még volt egy-két 

„tengernyi”  méretű tó. Csakígy a Kárpát-medencében. Ekkor volt igazán kiemelkedő a 

szigethegységek jelentősége. (Fruska-Gora, Tarcali-hegység említett toposzai, de a távolabbi Papukk-

hegység, és talán a Mecsek (Jakab-hegy). De a „keleti „szkíta-sáv” szakasszal is efféle volt a 

geomorfológiai helyzet (Turán–medence szegélyhegységei, azaz a kazah, kirgiz-pamíri szaka 

népesség), valamint az Altáj, K-Pamír, Ny.-i  Tiensain hegylábi részei, továbbá az Altáj-Szaján rendszer 

szkíta népessége- ennek kezdete 900 Kr. előtt ), amely biztosan menedéket  adhatott szárazulataival 

(Kr. előtt 1200-és 900 között amúgy is szárazabb kor állott be átmenetileg). Ám az ilyen „menedék-

terepek” azaz refugiumok inkább pusztafüves lejtők, azaz dominánsan, és  jobbára sziklafüves és 

köves lejtők, s nem lankás homok, szik vagy löszpusztaredők alkotta erdős-sztyeppék (Ukrajna) 

uralták e tájakat. Ezek sokkal  jobban hasonlítottak Aggtelek-hegyvidék egyes vidékeire (Nagyoldal-

hegy), és a Bükkre (főleg az egykorvolt Bélkő) oldalain lévő társulásokra, vagy a Burda–hegység 

                                                           
13

  Az ún. német xertoerm erdők zónájáig. Főleg Hainburg, és Morva medence déli oldalai, valamint Jéna, Erfurt 
mészkedvelő  termofil tölgyesei. 
14

 Szaka kor: khótáni-szakák (Stein Aurél)  Kr e 400, Aral-tó s  India közötti szakák (shakja, sáka) Kr.e 800,    és 
legfőképpen     tokhar kor Kr.e.  3000 (Loulan városánál)  , nem lehetetlen hogy kaukázusi /Balkár/ eredettel! 
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(Felvidék-Garamkövesd)15, vagy a Tornalja-Gombaszögi oldalak (Szádellőtől-Nagyidáig) nyitottabb 

tölgyes erdeiig, aprócska árvalányhajas szyeppjeivel amelyek mozaikszerűek (kétszeres-háromszoros 

c.a. „kézilabdapálya mérettel” kell  mindezt elképzelni). Ha ezt elgondoljuk, látjuk kissé ás esetről van 

itt szó mint a végtelen orosz és ukrán sztyeppe rétek esetében. (Utóbbit, a déli kitettségű, azaz 

nyíltabb sztyeppét inkább türk és iráni népek fedhették le). A fentiekből kiderül, van egy dombi–

síksági erdős-sztyeppe (lösz- szik- homok típusokkal), és egy hegylábi erdős sztyeppe szisztéma a 

Kárpát-medencében. Ezek eseteit felsoroltuk. Ezek növénytársulásai matematizálhatók (adatbázis). 

Ezen adatsorok révén, de a paleobotanikával megkaphatjuk eredeti állapotunkat, - egyes ősrégészeti 

adalékokkal kiegészítve (Kaptárkövek-zónája Északi középhegység- Pilisig, vagy az un „hegylábi 

kunhalmok” zónája Bakony-Keszthelyi hegység- Várakalja). A rekonstrukciókból kiderülhet még 

mezőgazdasági (állatteleltetés, itatás, gabonafélék), területgazdálkodási (szarmata eredetű utak, 

pallagok főleg a mocsaras területeken átvezetve), valamint oppidum-építés (Kapuvár környéke) 

módozatainak, rendszerének visszaidézése is. 

E. A szkíta sávon… 

Számos,- a  térképre ma már felvetíthető- történeti földrajzi folyamat „egymásra illeszthető”.  Ezek 

jól fedik egymást, őt mint már utaltunk arra szinte hajszálnyira  egymásra illeszkednek. Az idősíkok 

azonban mára-  teljességgel még nem feltártak. 16 

1.A Mai Harz-hegység  (Hercyna) hegység (a domesztikálás kezdete idősávjában (Kr.e 8000-6000), 

illetve ezen egyes szakaszaiban nagyjából olyan lehetett, mint mai napjainkban a Krim-félsziget, vagy 

Törökország, illetve Perzsia északi hegyes része (Kaspi-erdővidék, Strabo szóhasználatában az antik  

Hyrcania erdei. Ezeket Strabo részletezi is (XI. könyvében szerencsénkre.) Ám nem volt minden 

emberöltőnek egy Strabo nevű lángész zsenije, csak perzsa, török, arab, georgiai, örmény útleírások, 

és egyházi jelentések maradtak fenn, amely nem úgy szemléli a terepet, mint a „vérbeli történeti 

földrajzos” Strabo. Ez csupán egy példa. Másik példa szerint a Kr. e 1. sz-ban hatalmas területeken 

(Magyar Középhegység?)  fedhette – jó vízgazdálkodású löszbázisú, és mészbázisú talajokon  - le a 

tájat a mediterrán? kínai?? géncentrumú szelídgesztenye (kelta borászat), és a lengyel–szarmata 

géncentrumú  vörösfenyő (ezt feltehetőleg a rómaiak irtották ki ipari fának, bányafa-elsősorban, és 

tüzifának (!), limesek őrtornyaihoz ezt kötelező volt „készletezni jelzőfénynek!”  Ilyen jelzőtornyok 

még a Pilis tetején is létezhettek (Nagy-Csikóvár). 

További ilyen vagy efféle behatások: metallurgia, antropológia (antropogén tájhasználat), katonai 

táj”használat”, növénytársulási övezetek, cönológiai „szövetkezetek”, metallurgia, logisztika, 

ékszerek-kvarcitok, szállítási utak, folyóátkelők „nyomvonalvezetésének”  megfeleltetése, mondjuk ki 

a „Nagy Selyem úttal” fel egészen a  mai németországi célállomásokig… 

                                                           
15

  Garamkövesd növény-társulásai (saját) 
16

 Bár Chuganov et al. feltételezik, hogy a Tuva-i 30  ddb. szkíta lelőhely (fa ,nyílvessző, faszén, nyílhegy) 
metallurgiai adatok kapcsán és  a szénmaradványok a maradványok kapcsán azt hogy a Tuva-i  Uyuk-völgy, 
tényleges kommunikációban lehetett 900(800)- 410(210) között  Észak Kaukázus, vagy akár Voronyezs, a  szkíta 
népességével. Ugyancsak feltételezik hogy a Touman Sényő, később Motun-féle hunok (Kr. e 300-körül) egy  
időpontban (talán Kr.e 220-ban  Motun Sényő lerohanta  a szomszéd országot Dinlin-fejedelemséget majd a 
Fekete –hunokkal kezdett kommunikálni akik jóval később megindultak Nyugatra. A zavaró azonban az hogy 
nem innen hanem a Tarim medence Khotan-Khorezm körüli vidékéről. 
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Hathattak persze szoláris (jégkorszakok kikényszerítései), cirkumpoláris (északi félteke  

mozgás/forgásviszonyból adódó széljárásai), hidromorfológiai, geomorfológiai, meteorológiai okok is 

egyaránt. De azt a klímakutatás – erőteljesen fejlődő -  tudományágára (pl. paleoklímatológia) kell 

hagynunk, itt e téren nincs mód a tárgyalásukra. 

Amire van, az például a deforesztáció: Ennek a kopárosodásnak nevezhető jelenségben - a jazigokat 

leszámítva, - feltehetőleg  a „szkíta sáv” népei nem voltak érdekeltek. Sőt abban inkább, hogy (rejtett 

kutjaikban elérhető módon) magas legyen a talajvízállás, hogy legyenek rejtő, táborozási, teleltető-

erdeik a közelben és távolban. Az erdős-sztyeppe terepadottságai variálhatták, óvhatták (Tudhatjuk 

hogy Mongóliában volt a XIII. sz-ban a legelső –szigorúan védett -  természetvédelmi terület 

létesítése.) A másik kérdéses terület a talajtan!  Előfordult hogy a szomszédságunkban lévő területek 

népei egymás  gátjait, csatornáit lerombolták (Belső-Ázsia), és ezzel a szikesedés jelentősen 

fokozódott (Tarim-medence). A száradás a melegedés hatására igencsak felgyorsult  (Kr.e 1200- tól 

kezdődően). Amíg, ezalatt  a lösz a „spontán” azaz klimatikus és geomorfológiai okok (Himalája 

hegytömege) terjedt, addig a szikesedés az antropogén hatások nyomán erőteljesebbé válhatott. A 

sztyeppe kiterjedésének az erdős-sztyeppe rovására, szintén lehetett antropogán oka (túllegeltetés, 

halofiton fajok terjesztése, rosszul végzett teraszosítás, árasztás). Itt is  a kutak szerepe döntő. (A 

kutakat sárkány őrizte, vagy óvta hogy titokban maradjanak... A Sárkány Lovagrend emlékezetében 

pl. létezik egy Magyar Középhegység feledett középkori lovagi alapítású várában lévő várkút, Kisnána, 

amelyben évezredes álmát egy védelmező sárkány alussza. Ez a rege erdélyi, de még távolabbi Kelet-i 

eredetű, ahol széltében elterjedt. Vö. Ipolyi Arnold). A csernozjom mezőségi talajon sztyeppe, az 

itteni  löszön meg erdő-sztyeppe telepedik meg, azzal a kiegészítő feltétellel hogy vannak átmeneti 

típusok (erdei csernozjom). A lösz lazább, ezért majdnem minden erdő-sztyeppénk az agrárium 

„martaléka” lett mára. (Pl. Csongrádi-löszhát, Csanádi-löszhát, Dunántúli löszök az alábbi megyékben:  

Tolnában, Fejérben, Veszprémben)…  

A geomorfológia térfelszínt teremető adottság-„matrixa” legszorosabban a talajtannal függ össze. A 

jégkorszak erősen hatott a Hercynai-Variszkuszi-Veporida rohamosan elöregedő, itt-ott már csak ún. 

tanú-”hegyekre olvadt”, de hatott a mészkősorozatra (triász), és az itteni  neogén-vulkáni láncokra is 

(Csomád -Hargita, Görgény, Kelemen, Ung, és Munkács andezit-tanúi, Vihorlát, stb. Börzsöny, Pilisig). 

Az irányultsága e láncoknak természetesen nem módosult. Mivel az óriáshegyek Altáj, Szaján, Kun-

Lun, Tiensain, Transzhimalája, Himalája, Pamír fő láncai, valamint a magas hegyek Manjuria, Észak-

Irak, Észak –Irán, D-Kárpátok fő hegyláncai ) É-Ny orientációjúak  ez terelte-segítette a népmozgást, 

de bonyolultabbá tette a hideg elől való menekülést (É-D) keresztben felállva, de módosította  jégkor 

után a fajok visszatelepedési útvonalát (mai biodiverzitási szempontok)szerint  is. 

A hydromorfológia is jelentős szempont. A kiszáradási periódusok hosszú volta (ezt ma már 

pleoklimatológiai görbékkel részletesen lehet láttatni, mégpedig toposzonként), meghatározták a 

vízforrást (stratégiai kutak), és a tartalékot képző takarmánynövényeket, tápláléknövényeket is 

(geofitonok). A posztglaciálisban a boreális térköz paradox módon kitágult. Így a Ponticum, vele a 

Meiotisz-világ is legalább tízszerese volt a mainak, boreális növényzettel (nyír és mogyoró, a tölgyek, 

gyertyánok mellett). A káspi-azovi boreális erdőrendszer ekkor valósággal összeért egymással, s ez 

védelmet jelentett a népmozgáshoz, de  a városiasodást (Kercs) is erősen befolyásolta. 

F. A Szkíta sáv kontinuuitása. 
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Ezt szépen bizonyítják  G.I.Zaitseva, és mtsai, valamint Chuganov és mtsai, valamit Aleksejev és 

munkatársai, mégpedig speciálisan a Tuvai térségben (Szaján-béli Uyuk-völgy) – külön-külön- 

folyamatos jelenlétet és konnektust állapítottak meg. 900(800)-410 között a pre-szkíták emlékei 

vannak itt (Arzhan-II lelőhely: Kr. e 810.) Addig a második szkíta hullám Kr. előtt 500-400 (350) között, 

majd a harmadik Kr. e 300-400 ig.  Láthatjuk a kronológiából ezen régészeti csoportok kontinuitását. 

A két csoport annyira egyező eredményt kapott, hogy  Az Arzhan-II- es Kurgánra Chugunovék 810-

évet mértek, Zaitseva-ék 800 évet Kr. előtt… összevetésként a Magas-Altájban Pazyryk  időmértéke 

380-évben datálható, Kr. előtt. 

A hunok, azaz Touman Sényő családja 300 körül bukkant elő e Tuva-i vidéken. Közvetlen rokona, fia? 

unokája? 220-ban akkora nagy rémületet váltott ki a kínai Han birodalomban hogy akkor kezdték el 

félelmükben felépíteni a Kínai Nagy Falat. Az Üyük-völgyi szkíta népesség beasszimilálódott a hun 

uralomba. Ők voltak a nevezetes Minuszinszki-medencében élő Tagár-kultúra törzsei. A szkíta nyíl és 

íj (így nyílhegy) feltűnően, karakteresen  eltérő a hunétól. Ennek segítségével jól el lehet különíteni a 

kétféle leletsort az előbb (fentebb) említett 30-szkíta temetőhelytől. Ámde figyelemre méltó:  az 

időkontinuitás tökéletesen precízitással „alakult”  -a szkíták és hunok között.  

Ezt a jelenséget a Dzsungáriai, a nyugatibb Thokár, illetve Ferganai valamint Meiotisz-i és Kaukázus-

környéki részeken is meg lehet tapasztalni, azaz a szarmaták- a hunno-szarmaták, hunok, szkíták 

tökéletes scenarióval követték egymást, mégpedig mindíg  „a szkíta sávban”. De csakis azon belűl.17 

Mindezt a genetika is igazolja az összes feltárt – emberi maradványokat tartalmazó -  kurgánból 

kikerülő R1a1a géncsoport analízise által. Sőt Harmatta, J. 1994 szerint a Hunok nyelve a szakáékra 

hasonlít, Strabó meg felemlíti ,hogy a szkítáké meg a szarmatáékra. 

G. Toposzonként 

A szlávok leptostep-nek nevezik, a magyarok „harasztos pusztát”, vagy” csalitos erdőt” emlegetnek, a 

kalotaszegiek/Vigyázón ; ún „ mezőt” (Csigla-mezeje), de még Pusztaszer-mezeje, Kenyérmező 

mezeje), az oroszok sztyepét, a szibériai oroszok poljét, a mongol tibeti népek marg-ot, a Tuva-i 

népek hosszúfűvű-hosszúhajas  hegyi rétet emlegetnek így. (Botanikailag meg kell jegyezni ez nem 

azonos a rontott erdővel: úrbéri erdő, sem pedig  az aranyzabos  kaszálóval- szénafüvesek pl. a 

Kalotán.) Ny-ról Keletnek induljunk hát neki : Jéna-Erfurt térsége- Hainburg-Dévény térsége- Zobor-

Zoboralja térsége -  Burda- Kovácspatak térsége- Apc - Rózsaszentmárton térsége –Csanádi hát 

térsége- (Moldva)- Ukrajna/ Homilshanskij-i erdő, harkowi Kukhindkyj-erdő - Krím – Transzkaukázus- 

Oroszország/Voronyezs-  Yilli-völgye /Kazahföld – Bajkál-  Orkhon –Mongólia /K’halK’hal- Szaján lesz 

a „tematika”. Felhívnám a figyelmet, innen a dőlt betűs rész csak lexikai adat.  

Feltétlenül nem kell ebbe az adatbázisba belebonyolódni! 

F.1. Jéna (Unstruter-Wald)  gyönyörű, eleven-zöld, virággazdagságában kiváló, napfényben 

bővelkedő ritkásabb tölgyesek mészen, gipszen, dolomiton. Itt képezett virágritkaságoktól ékes 

(Boldogasszony papucsa) virágos ’málokat’, -hazai szólással, vagyis „fénykutakat” szakkifejezéssel. (Itt 

                                                           
17

 Ny-Indiában a szkiták azaz szakák között és a fehér hunok között (Hefaliták) nem volt ilyen  tökéletesen 
„poetikus” az átmenet. Egyébként figyelemre méltó: Buddha v. színű szaka volt. Mahatma Gandhi pedig 
heftalita. 
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nő a híres „aranytölgy”, ami nem más min a kocsánytalan tölgy egy ragyogón-sárga petiolájú 

változata). 

Társulások: Bupleoro- Brachypedietum, Festuco (rupicolae)- Brachypedietum; Lithospermo- 

Quercetum, Potentillo-Quercetum petraeae, Teucrio-Stipetum. 

Fajok: Fák. Ulmus, Fraxinus fajok, Quercus robur, Quercus petraea, Tilia cordata, Sorbus torminalis, 

Sorbus semiincisa (K-ebbre), gyepszint:  Bupleurum falcatum, Bromus erectus, Hippocrepus comosa, 

Festuca rupicola, Himantoglossum hircinum, Himantoglossum adriaticum, Cypripedium calceolus, 

Verbascum phoeniculum, Stachys recta, Dictamnus albus, Nonea pulla, Stipa pennata, Pulsatilla 

pratensis ssp. nigra.Mellitis mellisiophyllum, Salvia pratensis, Vicia cassubica, Dianthus superbus, 

Serratula tinctorica, Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Festuca valesiaca, Artemisia 

campestris, Potentilla arenaria, Potentilla alba, Centaurea maculosa, Anthericum liliago,  Teucrium 

montanum, Teucrium  chamaedrys, Bupleurum falcatum, Carex humilis 

 

F.2. Zobor-Zoboralja. Természeti örökségként értelmezve. (  Mindezek, az itt következőek saját 

bejárások): 

elsősorban az a meglepő, hogy itt elképesztő sokaságban, azaz  8 ! foltban, maradt meg az erdő-

sztyeppe, míg a közeli Dévény-Hainburgban 3 folt (Benne: pl.  a Hun-hegy), Ausztriában már csak 2 

toposz „bújik” meg18. 

Ezek kisebb- nagyobb laza sűrűségű erdőtagok, zömmel kocsánytalan tölgy (olykor fenyő is), és ezek 

közé bőségesen „elhintett” rétek, amelyek erdő-sztyeppe maradványok. Virágos kőris, molyhos kőris, 

sziklai gyertyánfoltok, hegyi juhar, vadcseresznye lombkorona alatt Cerasus mahaleb, Molyhostölgy , 

Carpinus betula inkább bozót-szerű, mint erdőszerű állománya. 

Társulások: Festuco –Stipetum, Potentillo- Quercetum petrae, Seslerio – Festucion, Astragalo-Stipion, 

Cirsio- Brachypodion, Scabioso suaroliensis- Carpinetum humilis 

Fajok: inkább réteken, - Festuca valesiaca, Stipa capillata, Stipa joannii, Stipa pulchella, Alyssum 

montanum, Inula hirta, Geranum sangiuneum, Festuca valesiaca, az erdpősztyeppe tölgyesenél 

kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, hegyi juhar, gyertyán, vadcseresznye; cserjeszint: csíkos 

kecskerágó, megy;  gyepszint: Doronicum austriaca, Schorsonera austriaca, Doronicum longifolia, Iris 

pumila, Pulsatilla nigra, Pulsatilla grandis, Thlapsi jankae, Teucrium scorodonia, Melica ciliata,  

Koeleria cristata, Carex unicata, Carex michellii, Cypriedium calceolis, Scabiosa lucida, Inula 

salicinaInula, Inula  gemanica, Inula ensifolia, Anthemis tinctoria, Artemisia pontica, Schorsonera 

purpurea, Lactuca perennis, Hieracium prealtum, Hieracium glaucescens, Hieracium umbellatum, 

Campanula persicifolia, Campanula rapunculoides, Campanula rotundifolia, Campanula sibirica, 

Campanula trachelium, Myositis hispida, Myositis stricta, Arabis auriculata,és  Arabis thaliana . 

 

F.3. Kovácspatak-hegység és  Burda-csúcs. 

                                                           
18

 Steinbergwald (200 ha Alsó-Ausztria, és Zurndorfer-Eichenwald 70 ha, ez utóbbi burgenlandi-Várakalja) 
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Dunakanyar „rejtett kincse”, kiváló panorámával az ősi fővárosra, -  Esztergom minden apró 

részletére. A gyöngysorszerű erdő-szteppe sorozat tulajdonképpen, - egy szűk gerinc egy meredeken, 

s  mély – a Dunára, Garamra szakadó - DNy-i fallal. Közelben flóra-gazdag löszháttal: 

Társulások: Orno- Quercetum, Corno- Quercetum 

Fajok: Kocsánytalan tölgy, csertölgy, molyhos tölgy, meggy, törpemandula, a gyepszintben Stipa 

capillata, Stipa joannii, Stipa pulchella, Iris pumila, Verbascum phoeniculum, Potentilla arenaria, Inula 

oculus-christii, Ranunculus illyricus, Ornithogalum pyramidale, Dictamnus albus, Lathyrus pannonicus, 

Campanula rapunculoides, Campanula persicifolia, Festuca pseudodalmatica, Pulsatilla nigra, 

Mysositis hispida, Myositis stricta 

F.4. Apc- Rózsaszentmárton (Déli -Mátra) 

 

Mátrai Apchoz (volt bányászfalu) közeli  „Somlyó-tanúhegyen” lévő erdős-sztyeppe jókora, azaz úgy  -

,2-3 labdarúgó-pályányi összterülettel  tetején rommal (valószínű monostor, vagy kápolna). Igen 

hasonlít a közeli Aszód-Észak, és a Gyöngyös, Putnok térség erdő- sztyeppjeihez. De efféle található 

Kozárdon is (sőt ehhez hasonlóan didaktív, azaz tanösvény-szintre „emelve” Szurdokpüspöki mellett). 

Alacsony  növésű,  de öreg tölgyes- zömmel molyhostölgyes-erdő kevés kőrissel, és sok-sok tisztás, - 

bőven virágokkal. A dús aljnövényzetet uralja az árvalányhaj. Lombkoronaszint. kocsánytalantölgy, 

molyhos tölgy; cserje csepleszmeggy, és szirti gyöngyvessző, vadrózsával (Rosa gallica), vadkörtével, 

alattuk, közöttük Apró nőszirom- Iris pumila, Gyepes nőszirom-Iris graminea,  Tavaszi hérics- Adonis 

vernalis, ők  tehát itt a tavasz hírnökei.  

Társulások: Corno –Quercetum, Campanulo- Stipetum tirsae, Astragalo- Festucetum sulcatae 

Fajok: Adonis vernalis, Stipa tirsa, Phlomis tuberosa, Thlapsi jankae, Centaurea triumfetii, Allium 

paniculatum, Inula oculus-christii, Vinca herbacea, Potentilla arenaria, Iris graminea, Lathyrus 

pannonicus, Carduus collinus, Dianthus collinus,  Thlapsi jankae, Cytisus albus, Poa ssp. pannonica, 

Festuca pseudodalmatica, Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Thymus glabra, Carex praecox,  Stipa 

capillata, Stipa tirsa, Filipendula hexapetala, Hesperis matronalis, Silene otites, Silene conica, 

Pulsatilla nigra,  Verbascum  phoeniculum. 

F.5.Tiszántúl 

Igazából a Nagykunság-i, Hortobágy-i kurgánok oldalnövényzete kiváló minta. No meg még nyilván a 

Hortobágy peremén meg még egy két reliktum-erdő (Óhat, Újszentmargita). Mai elgondolás szerint 

ezek zömmel nem kun-halmok, hanem inkább szkíta halmok. Az európai szkíták, csakúgy mint a 

kunok,és ázsiai szkíták, hunok (Ordos) halmokban temetkeztek. Régészeti és Növénytani feltárások, 

Zoltai L. 1910 , Szőregi János 1930,1950, Kradovánszky Alán 1970, Makai János 1970, M. Nepper 

Ibolya 1970, Raczky Pál 1990). 

Társulások: Galatello- Quercetum roboris, Salvinio nutanti- nemorosae- Festucetum rupicolae, 

Astragalo- Festucetum rupicolae. Löszös, és szikes(előbbiek és utóbbi- főleg a Festuco-  Quercetum 

roboris tisztásain)  változatokban van erdő-sztyeppe a Tiszántúlon. 
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Fajok: Lombkoronaszint: Quercus robur, Acer tataricum, cserjék: Evonymusok, Ligustrum vulgare, 

Prunus spinosa; gyepszint: Peucedanum officinale, Aster sedifolium, Salvia nutans, Festuca rupicola, 

Ajuga laxmanii, Artemisia pontica, Artemisia santonicum ssp. monogyna, Artemisia ssp. monogyna. 

F.6. Csanádi hát /Partium 

Kiterjedt cserjések inkább, mint löszerdők, lösz-erdős sztyeppek. Igen-igen  hasonlóak a  nemrég 

felfedezett „Titel-i erdő-sztyeppe zárványhoz” (reliktum erdő sztyeppe). Elszórtan itt is törpe 

mandulás nő ritkás, néhol sűrűsödő kocsányos tölgyek alatt,- mégis tisztásai, vadvirágai 

színpompásak. Akár orchideafélék is fel-felbukkannak köztük, ahol az agrárium kemikália 

alkalmazásának, - autochton növényzetre hátrányos hatása nem éri a térséget (Orchideák). A 

Csanádi-hát erdőszteppéin löszön települő talajok vannak, ezek gyorsan települnek a laza kőzetre, de 

gyorsan „le is takarodnak” róla – flórájukkal együttesen, a mezőgazdasági túlhasználat miatt. A ritka 

tölgyesek szikes tisztásain sziki kocsord, és a feltűnően szép és elegáns őszirózsa virít (Aster 

sedifolium). Elvétve tehát orchideák is nőnek ékként díszítve a tájat (Orchis coriophora, Orchis 

morio). Ez a két faj Közép-Oroszországig nő. A legszebb azonban a nedvesedő- turjánerdő-szerű 

foltokban megjelenő, ritkuló Gymnadenia conopea, amely viszont Szibériáig terjed … 

Társulások: Salvio-Festucetum rupicolae (löszgyepek: Salvia nutans, Fragaria viridis, Ranunculus 

illyricus, Teucrinum chamaedrys, Adonis X transsylvanicus, Viola ambigua, Phlomis tuberosa, 

Asperula cyanchica, Thalictrum minus, - zömmel és karakterében ezek az erdősztyeppek közé szorult 

„kis sztyeppetükröcskék” alkotói, jobbára kunhalmok, tatársáncok, töltések, egyebek oldalán 

megmaradva mely maradványok viszont már  Erdély felé vezetnek tovább minket  kutakodni (a 

nevezetes „Csigla-mezeje” felé -amely mező,- mint már láttuk nem „mező”). (Adonis állandósult ’X- 

faj’, és a Plantago Schwarzenbergiana lesz a „nyomvezető”); Társulások még: Amygdaletum nanae, 

Cratageo-Cerasetum  fruticosae, Aceri tatarico- Quercetum pubescenti-robori. 

Fajok: Adonis vernalis, Ajuga laxmannii, Clematis integrifolia, Inula germanica, Oxytropis pillosa, 

Silene bubleuroides, Vinca herbacea, Hypericum elegans, Taraxacum serotinum, Veronica prostrata, 

Ranunculus illyricus, Rhinanthus rumelicus, Aster sedifolium, Ornithogalum pyramidalis, Plantago 

Schwarzenbergiana. 

F.7. F.8. Erdélyben és Moldáviában (Prut-Szeret tere) Kun- és munkatársai /WWF részletező 

feldolgozásában megtalálható, de még válogatottan – csak a „modern toposzokat” tekintve - Borza 

(1939, 1963), Boros (1942, Balázs (1941), Tuzson (1912), Csűrös (1975, 1981), Jurkó (1969), Nyárády 

(1937, 1953), Pop (1973), Savulescu ( 1940), Schneider-Bilder (1975), Péterfi (1906, 1943), Pax 

(1908), Zólyomi (1939), Újvárosi (1944), Soó (1964), Simonkai (1890), Heufffel (1830),  Schur (1853),  

Kerner (1863), Borbás (1902), tehát innen átvehető 

F.9. Ukrajnában (Homylshanskij-i erdő, Harkovi Kulhinskij-i-erdő) 

Az erdők, erdő- sztyeppék „ős”eredeti hazájában igazából csak  most lettek védelem alá helyezve. 

Kocsánytalan tölgyeseit nagyon erőteljes fragmentáció jellemzi. Érdekesség hogy általában és 

széltében azok a fajok jellemzik (Kocsányos tölgy, Korai juhar, Mezei juhar, Tatárjuhar, Erdeifenyő)  

mint  ami a mi hasonló flóránkat, de nem teljesen azonos társulásokban (Molyhos tölgy hiányzik, a 

Kocsánytalan tölgy keletebbre elmarad - kivéve a Krím -  északabbra pedig az erdei fenyő lesz egyre 

gyakoribb…) 
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Társulások: Aceri tatarico- Quercetum robori, Cratageo – Cerasetum fruticosae, Thymo  puleginoides- 

Festucetum ovinae,  Cyrsio- Brachypodium  pinnatii, Poa bulbosae- caricetum colchicae, Festucion 

valesiacae, Coryophoro- Silenetum tataricae,  Veronico dillenii-Secalietum sylvstris,  Festucion 

beckerii, Koelerio- Agrostetium vinealis, Koelerio- Corynephoretea, Festuca valesiaca- Agrostetium 

vinealis, Stipetum pulcherrimae, Astragalo- Stipetum, Melico transsilvanicae- Sedetum ruprechtii. 

Fajok: Fa lombkoronaszintben - Quercus petraea (Dnyeszterig), Acer fajok (lásd fenn), cserjeszintben: 

Evonymus verrucosus, Evonymus europaeus, gyepszintben:  Festuca és Stipa fajok (Festuca rupicola, 

Festuca pallens); Kievnél  az erdősztyeppe aljnövényei között Orchis coriophora,  Iris hungarica, 

Trifolim montanum, Salvia pratensis, Calamagrostis epigeios, Galium verum, Carex praecox -  

sztyeppe „fragmentált-darabok”  mégpedig a:  Quercus robur és Cerasus fruticosa fák laza állományai 

alatt - sztyeppe takarásban Secale sylvestris, Festuca beckerii – Centaurea boristhenica-val; majd 

sűrűbb erdő Poa angustifolia, Carex ligerica  és a lombkoronaszintben szilfák (Ulmus laevis) is 

előfordulnak, - és É-on már be-beköszönt az apró tűjű  keleti lucfenyő (Picea orientalis) 

F.10. Krímben 

Eltűnik, de csak  fokozatosan (!) a  kocsánytalan tölgy. Belép az erdei fenyő Pinus sylvestris (6,3 %-a az 

erdőállománynak), Kevés lesz a kocsányos tölgy. Helyette  molyhos tölgy, a gyertyán (keleti) és a 

mezei juhar, a Krimi hárs (Tilia dasystyles, ill. Tilia X euchlora), Fagus orientalis (É-on, Középen), Acer 

hyrcanum  (D-en) lesz domináns. Kiterjedt cserjések vannak itt, de nem áthatolhatatlan-machia-

szerűek. Újra „előkerül” viszont a molyhos tölgy, a kislevelű és a krími hárssal, annak hibridjével 

valamint cserjeszintben veresgyűrűvel, ízletes sommal, cserszömörcével, galagonyával. A mediterrán 

jellegű erdős-sztyeppe cserjeszint tehát igen dús. (Pistacia mitica, Rhus coriana, Paliurus spina-

christii).  

Társulásokat: innen kezdődően,-  talán néven már  nem veszünk sorra, mert annyira eltérnek a 

mienktől hogy cönológiai nomenklatúráinkban (Soó, Zólyomi, Borhidi) szinte már-már  

értelmezhetetlenek. De hogy képet alkothassunk tájilag leginkább a mi Orno- Quercetum-unkra és a 

mészkedvelő-melegkedvelő egyéb tölgyeseinkre emlékeztetnek.  

Fajok: Fák (lásd fenn), cserjék: Rhus coriana, Cotynus coggygria, Corylus avellana, Cornus 

sanguineum, Pyrus salicifolia, gyepszint: Phleum  montanum, Phleum pratense, Phleum paniculatum, 

Phleum subulatum, mindez  főleg a köves sztyepp-lejtő-erdők öve.  Stipa pontica, Stipa eriocaulis, 

Stipa lessingiana, Stipa ucrainica, Stipa stenophylla,  Festuca rupicola, Genista albida, Cytisus 

nyssutus, Convolvulus calveri, Thymus hirsutus, Draba cuspidata, Viola altajica, Carex nigra;  

Orchideái csodásak: Orchis punctata, Orchys satyroides, Orchis camperiana 

F.11. Vele szemben, - túlsó parton már  Hyrcania esős „köderdei” 

 

Nagy kérdés , hogy e helyen jártuk, egyes forrásokat arra használják fel, hogy a szavardok itt „ásták” 

be magukat és védekeztek a „hunok” ellen/!/, s pontosan az irániak” szolganépeként”. Az igazság 

hogy magyar  standard állások, azaz tám(asz)pontok soha sem alakultak az erdő-ővben. A Kárpátok 

zónájában Bukovinát (Sub–Kárpátok),  és az Zólyomi-erdő, Zemplén-erdő északi, északkeleti zárt  

bükköseit soha nem lakták  be…(lásd. Bulla, Mendöl, Fodor  F.), itt – Hyrcania erdős, hegyes partjain -  

csak erdők vannak, mint Acer velutinum, Acer cappadocicum,  feljebb a hegyekben  Fagus orientalis, 
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Alnus subcordata, Zelkovia carpinifolia, Quercus macranthera, Ulmus glabra, Carpinus orientalis 

középen. A szárazabb síkon lévé sztyeppe foltokon szúrós-szikár Gleditsia caspica, Smilax excelsa, 

Albizia juribissin terem. Alpesi cserjésekben – a csúcsokon odafenn – páraigényes Rhododendron 

luteum, Rhododendron ponticum nevű azalea-félék kiterjedt virágszigetei díszlenek. Gyepszintben 

jobbára csak virágtalanok (Polystichum, Cystopteris, stb…), és Iris  iberica, Androsace  albana élnek 

ám fűneműek alig.  Pterocaria fraxinifolia a nedves, az örökzöld Buxus sempervirens a szikárabb, 

végül Quercus castaneifolia a szárazabb helyeken nő. 

F.12. A Nagyorosz erdős-sztyeppék. 

Eléggé fragmentált – azaz bolygatott -  ez a hihetetlenül kiterjedt, tágas vidék. Az orosz erdősztyeppe 

felszámoltatott a mezőgazdaság beavatkozása által. Északon tölgyesek, majd fenyvesek (Tajga, 

Tundra) követik É-felé , - Szentpétervárnál. Ezért ezt  a térrészt zonálisan (ún. permafrost zóna) nem 

tárgyaljuk. A területet gigantomán víztározók, középfolyó-szakaszi  - odaerőltetett - vízierőművek 

emellett monokulturális agrárium, sőt hulladék-lelrakók töredezik. A talaja eredetileg szürke 

erdőtalaj, gesztenye barna talaj, fekete csernozjom és lösz, sokhelyütt „romtalajjá” alakult a 

szakszerűtlen – monokultúrás –„talajzsarolások” miatt. Emiatt biodiverzitása megszakadt. Egyes 

fajcsoportok (orchideák eltűntek- remélhetőleg csupán átmenetileg). Az erdős-sztyeppe mivel 

zömmel lösz, és lazább állagú fekete csernozjom, így elsőnek törik fel mezőgazdasági célból. Ez a 

fragmentációt még tovább fokozza. Keleti és Nyugati orosz erdőssztyeppét lehet megkülönbözteni. 

Fajok/Baskíria: Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula alba, Corylus colurna, Ulmus laevis elegyes 

erdők; cserje: Amygdalus nana. Ez a K-i Uralig felhúzódik (sőt olykor el az Altájig: neve 

’Svetlohvojnaya’ -tajga: magyarul lefordítva „kaszáló rét sztyeppe vörösfenyő- nyír ligetekkel”Fekete  

Nyugatorosz erdőssztyeppe: Lathyro nigri- Quercetum roboris (Bulokhov-Solomeschch, 2003-ban írtál 

le. Quercus robur, Quercus robur f. tadiflora, Quercus peduculifolia, Tilia platyphillos, Betula pendula,  

Pinus sylvestris, Pyrus salicifolia, gyepszint:  Lathyrus niger, Linum flavum, Iris aphylla, Ranunculus 

illricus, Ranunculus acris, Thymus kostechianus, Filipendula vulgaris, Bunias orientalis, Veronica 

officinalis, Veronica spicata, Veronica spuria, Veronica longifolia, Veronica teucrium 

Társulások: Lásd fent Lathyro nigri-stb. A sztyeppén, ahol gesztenyebarna talaj van az egykori erdős-

sztyeppe fűfajai  reliktumhelyzetben –romokban is, de   fenmaradtak. (Festuca sulcata, Poa bulbosa, 

Poa angustifolia, Stipa lessingiana, Stipa capillata, Bromus inermis, Bromus japonica, Calamagrostis 

epigeios, Trifolium pratense, Trifolium repens, Vicia cassubica, Lathyrus pisiformis, Lathyrus 

tuberosum,  Artemis commutata,  de a tatárjuhar, fűzlevelű körte és a tölgy eltűnt- Orenburg-i 

felvétel, alapján a Spirea crenataval,  Caragana  frutexxel, Amygdalus nanaval, Astragalius  helmii, 

Iris humilis, Pulsatilla grandis, Dianthus uraliensis, Tulipa biflorum, Tulipa schrenkii, még további  

másik kettő „lappangó” tulipánfajjal csak nyomokban. - és csak rezervációkban.) 

F.13. Kazah és a (az olykor jóval magasabb Üzbég) erdős-sztyeppék 

Az , -itt e tájon, - amely köztudottan roppant méretekben kiterjedt , - az almákon és egy két ázsiai 

diófajon, valamint a galériaerdőkön (Salix, Populus)  kívül majd minden alább felsorolt cserje és fa  

szúrós, tövises, és tüskés. Így csak tevék járhatták ki, és csakis a nyomukban a lovak, öszvérek. Szinte-

hogy  már-már „tervezést”  igényelt logisztikailag a karavánoknál a terepi menet (azaz Bushcrafting). 
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Kelet-Kazahsztán: Garagana arborescens, Caragana  bongardiana, Berberis karkavalensis, Betula 

kirghisorum, Aspargus kasachstanius, Erysimum kamsachstanicum, Euphorbia  andrachoides, Thymus  

cerebrifolius. 

A Középső-Kazahsztánban lévő’ Yilli-terület már kellemes-kies táj. Ám az erdős sztyeppjei’ alaposan 

eltérnek a miénktől, csak a rezgőnyár azonos és-csupán itt-ott a folyó közelében a kocsányos tölgy. 

Populus diversifolia, Tamariscus sp., Fraxinus sogdianae, viszonylag járható terepeit azonban hamar 

„goromba” cserjések váltják fel. 

Fajok: fák, a középső részeken Quercus robur, de csakis Középső- Kazahsztánig, majd a folyó mellett 

fűzek (Salix  és Nyárak (Populus), Malus, Pyrusazaz vadkörték  ázsiai faja;  cserjeszint Amygdalus nana 

(törpemandula) , Halomodendron, Calligo, Halaxylon aphyllum (fekete szaxaul), Berberis  integerrima, 

Berberis oblonga, Berberis numullaria nevű borbolyafajok. Továbbá Vitex negundo, Eleagnus sp., 

Ziziphus spinosa, a gyepszintben pedig Artemisia uzbegistanica, Artemisia zhong-dinnensis, Stipa 

bungeana, Andropogon ischaeum, Agropyron sp., Polygonatum aviculare, Ceratocarpus arenarius a 

lazább talajokon, ( - ám a sötétebb színű gesztenyebarna talajokon Brachipodi pinnatii- Betuletea, 

Poa ursulensis- betuleteum társulások díszlenek.)19 

F.14. Orkhon-Szelenge (Ulanbator) körzete- térrész 

Nyárból és főképpen fenyőből álló erdő-sztyeppe ez, amely meglehetősen szokatlan e tekintetből. 

Dzsingisz a nagy Kán itt létesítette a világ első hegyi természetvédelmi „Parkját”. Pedig tán nem is 

akkora „igazán világcsudája”, -  a mai biodiverzitási ismeretek tekintetében: ui. főfaja a nálunk is jól 

ismert Pinus Sylvestris, azaz  erdei fenyő és rezgőnyár, - Populus tremula ! Onnan akárcsak hulladék-

fát gyűjteni, kihozni – ismerve a nagy uralkodó nagy természetét, - valószínűsíthetően nem igen volt 

ajánlatos. Ez volt a ’tilalmasok’ első ázsiai megfelelője, noha az Árpád-háziak már jó száz, talán 

százötven ! évvel korábban bevezették ezt a fogalmat és erdőispánjaik legelső kötelességévé tették, - 

e szabályrendszer merev törvényi betartását. 

fajok: Lombkoronaszint: Populus tremula, Padus asiatica,  Pinus sylvestris,  Salix pentandra, Salix 

tenuifolia, Picea obovata, Larix sibirica; Cserjeszint: Ulmus pumila, Rosa acucicularis, Caragana stipa, 

Caragana microphylla, Haloxlon ammodendron, Ephedra sinica, Juniperus squamata, Juniperus 

semiglobosa, Padus asiatica. 

Gyepszint: Stipa chleistogenus, Artemisia frigida, Artemisia zaynensis, Artemisia arvensis, 

Helychrisum thiansanum, Allium tenuissimum, Cleistogenes graminea, Dianthus Superbus,  

Schizonepeta multifida, Trifolium lupinaster, Campanula glomerata, Artemisia laciniata (utóbbi öt faj 

a Mongol-Altáj hegylábánál - itt hun-sztélék találhatóak). 

F.15. Kelet Mongólia- Középső- ún.  K’hal-k’hal térrész. 

A K’Hal-K’Hal térrész teljességgel titokzatos és jobbára – fitocönológiailag - teljességgel feltáratlan. A 

földrajzban számtalan D-Kaukázusi, É-Iráni, Belső-Mongol, azaz irgalmatlan távolságok (Azerbajdzsán- 

                                                           
19

 Itt találhatók –a hegyesebb zónában, de nem alpi körülmények között a Turano- Eremic/T-E elements/  
flóraelemek is. Fajtái Pannon-jellegű festuca rupicola gyepmezők, Szub-pannoniai jellegű sztyeppei gyepmezők, 
(Stipo Festucetalia pallentis, Festuco-Brometalia: Euphorbia glaerosa,Artemisia pontica, Euphorbia glaerosa, 
amelyek meszes alapú pannon száraz gyepek- nem érdekeltségünk de pannoniai vonatkozás miatt érdekes, 
viszont itt még Peucedeno –Asteretum: löszön)- ez már erdős-szteppe! 
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Armeniától a Bajkálig, sőt Kínai-Gobiig húzódó térrész. Így azt még nem lehet eldönteni, hogy 

eredetileg emberhez (személyiség-jegy, rang, személy), vagy nyelv (Khalkhal nyelvjárás Mongóliában, 

vagy földrajzi, toposz-nevezet (így pl. járások, megyék, tartományok) lehetett a névadás alapja. 

Obrusánszy Borbála sz. közlése szerint ismeretes, hogy volt egy ilyen nevezetű, magas katonai 

ranggal bíró  hun személy, ( kutatásai szerint egy kiemelkedő hadvezér is). 

Ezek az itt tárgyalt tájak valóban a mongol hegyi erdősztyeppek. Tudni kell, hogy Szibériában, és 

Belső-Ázsiában, Kazahsztánban, Mongóliában általában nincs sima felföld. Már a Tuzson-féle 

expedíciókon is kiderült,- a térképen „sima területnek”  elgondolt vidékeken is mozgalmas mezo-és 

mikro- geomorfológiai képződmények sokasága fogadja a pusztai utast. Olyan virágokkal telitűzdelt – 

a pusztaságokba ékelt erdő-sztyeppeken járunk - amely virágok a minálunk csak a Kárpátok 

legmagasabb bércein nővő alpesi szépségek közt nőnek. (Aster alp.,  Dianthus alp., Vaccinium, 

Ledum, Dracocephalus, Leontopodium alp. nemzetségek egyes fajai). Ennek oka a jégkor utáni 

növényfaj vissza-vándorlási stratégiában keresendő . 

Fajok: Lombkoronaszint. Quercus mongolica, Populus davidiana, Populus suavolens, Betula 

Platyphilla, Salix roorida, Picea obovata, Picea microsperma, Larix dahurica, Pinus pumila, Pinus 

sylvestris, utóbbiak fentebb (1500 m-felett), cserjék. Ledum palustre, Vaccinium vitis-ideae, Salix 

rorida elfekvő példányai, gyepszintben: Festuca ovina, Stipa capillata (ez utóbbi kettő nálunk is!), s 

végezetül Stipa baicaliensis, valamint Stipa grandis árvalányhajak 

F.16. Szaján 

Kiterjedt lánchegység egy nagy „bakugrással” szinte az Altáj  óriás láncának keleti tovább–folytatása, 

a  vízrajzi értelemben pedig a Bajkáltól Délre húzódik, mégpedig a Jenyiszej folyam  felső 

forrásvidéke. A magasabb csúcsok örökzöld erdők (Picea, Pinus) de a hegylábi részek sajátos „nyírjes” 

erdősztyeppek. A „vezérfajok” több  speciese nálunk is ismert ezért akár „otthonosabb” is ez a táj. 

Nálunk pl. Bátorligeten, Erdélyben, de legnevezetesebb a „reliktum tundránál” a  székelyföldi 

„Mohoson” növő szőrös nyír (Betula pubescens). Azaz szőrös nyír. A Pinus sylvestris, ez aa másik 

vezérfaj amely nálunk szintén ismerős. Emellett alacsonyabb elegáns fák alacsonyabb-magasabb 

termetű, díszes cserjék pompáznak (Rhododendron parvifolia, Betula rotundifolia, Alnus fruticosa, 

amely utóbbi égerfa szintén „régi ismerősünk”. Az úgynevezett Minusinsky-i depresszió erdős 

sztyeppéjén található mindez, pont ott, ahol a sok hun (A. Davidova. Kr. e. 2.sz.,;  ill. Sz. Minjajev ) és 

szkíta eredetű,- s nem csak régészet (G.I. Zaitseva et. al.), de kínai-történészet, 20(sinológia), 

nyelvtörténészet szerint is egyértelműen elődnépeink élhettek. 

Megjegyzés:  Innentől az idegen nyelvű- nem feltétlen fellelhető -  irodalom dőlt betűsen található. 

G.Tulipán és Szegfű21 

Van sok vadvirágunk a népi ornamensek között: így rózsa, gyöngy-s búzavirág (unitárus 

templomkazettától Lengyelországig:/ Blawatkowy); napraforgó, liliom, rozmaring, aranyalma 

(gránátalma),  kökörcsin (Palló M.), nefelejcs (Rapaics R.), de tulipán, s mellette a szegfű kiemelt 

jelentőségűnek tűnik. Gombocz, Z.  Életföldrajz és a magyar Őshaza, /1925 .Term.T.Közl. LVII-369-

                                                           
20

  Shih chi (Történelmi Eredmények), Ch’ien Han Shu (A Korai hanok történelme), Heou Han Shu (Későbbi 
hanok története). Kr.Urunk  e 210- Kr. u 600-ig íródtak. 
21
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.Nov./ művében  két  növénynek jelentős teret szentel. Mindenekelőtt a legelső: A Tulipán 70 fajjal 

fordul elő zömmel: Pamírban, Altájban, Tiensainban. Tőle Ny-ra úgy 20 fajjal, íme vázlatosan: 

Kaukázus fajai Tulipa schrenkii (orosz puszták is), Tulipa hungarica (pontusi köves-puszták is), Tulipa 

sylvestris (orosz puszták is), Tulipa biebersteiniana (Kauk), Tulipa biflora: orosz puszták, Tulipa 

gesneriana (Kauk). Ezek közül a Tulipa sylvestris (Magyarországon:  Alföldön 3010 négyzetméteren 

védett!), s mindenekelőtt a Dél-Mehádiában (Vaskapu: Kazán rész) itt él meg egy alapfaj, a Tulipa 

hungarica, mégpedig mészkőpárkányokra fel-„menekülve” mintegy,-  más geofitonok, azaz Muscari 

neglectum/M. racemosum, Ornithogalum, továbbá Cotynus cog., Rosa gall. cserjék között; s alfaja, a 

bánáti hullámoslevelű tulipán Tulipa hungarica ssp.undulifolia a közeli Oglanicsuli-völgyben,- Stipa 

eriocaulis, Paeonia dahurica társaságában. Így kijelenthető - a magyarságot kultikus növényként – 

mintegy követte „szinte-minden-mozgásban” e hagymás, -bár  hibridezés (azaz rekombináció) nem is 

feltételezett, de nem igazolt. A Tulipa sylvestris a Bécsi- és a Morva-medence xeroterm, sőt 

mediterrán hatást is felmutató árnyas-félárnyékos tölgyes-erdőkben is feltételezhető (innen ered a 

latin neve). A Tulipa hungarica viszont inkább sziklagyepekbe menekült, elérhetetlen kőpárkányok 

biztos rejtekébe. Közös bennük – e tulipán nemben - hogy az erdőssztyep (Kaukázus környéki, 

pontusi, dagesztáni, Európa-i, K-Európa-oroszországi meszes erdős-sztyeppék díszei). Csíktól-

Brassóig, Bajától-Csáktornyáig, Somogytól-Sárközig, bukovinai Istensegítsétől moldvai Szeret-terig  

díszítő elemünk (’Tulipános’ láda).A laza talajokat kedvelik, kerülve a pangó vizet (de vö. Fritillaria). 

A Szegfű: Palócok, talán Zoboralja, Erdély/Szilágylompért (bizonyosan: homoródi-székelyek)  

művészetében van jelen. Közös becsük, hogy mind az orosz erdősztyeppe 4 tulipánfaja, mind a 

vadszegfűk a mésztalajt szeretik (Dunai szegfű; kései szegfű Dianthus serotinus-fehér), dolomiton a 

Szent István szegfű  (Dianthus serotinus ssp.regis-Stephanii) , az ukrán pusztákon a D.  squarrosus 

fordul elő; tartós szegfű, törökszegfű –bár ez utóbbi mediterrán). Ennek ellenére az utóbbiak 

(szegfűk) bizonyíthatóan az „Ősmátra” biogeográfiai rendszerét követve vonulnak Ny-ról K-nek! Így 

Dianthus collinus, D. carthusianorum, (Utóbbi a Dt.  Ny-i részén, de találtam már a Budai hegyekben 

is/Hármashatárhegy). A szegfűk egy sajátos csoportja a nagyvirágú törpe szegfűk. Lilás-rózsás virágú 

különlegesen kecses-szép növénynek. Nagyon is kerekded, azaz a szegfűkétől alapvetően eltérő -  

levéllel, - ami megkülönbözteti pl. az árlevelű havasi szegfűktől (pl. Dianthus tenuifolius, D.  

sanguineus), ezek K-ről Ny-ra sorolva tehát  Kínában/Manjúria: a  Dianthus chinensis, mintha ennek 

édestestvére volna  a Dianthus callisonus (D-Kárpátok) ennek meg a D. microlepis (Ny-Balkán), s 

legnyugatabbra a D. alpinus). Erősbödő feltételezés szerint a Jégkor után 15 000-12 000 között azon 

az úton jöhettek át, illetve települhettek vissza a délibb Manjúriából Európai térrészbe, amelyen az 

emberi mozgások is megtapasztalhatóak voltak, azaz a későbbi Nagy selyem út mentén. A szegfű és a 

tulipán tehát nem csak ornamensünk, de hű ”kísérőnk” is volt, s szinte összenőttek velünk az 

évezredek során. És tették ezt „érdek nélkül” s csodálatos körülmények közöt/Pl.: Hunzai, és a nepáli 

Magarok telephelyeitől 900-1000-km-nyire is– bárakár  nincs egyetlen natív formában megtelepedett 

tulipánfaj sem , ugyanis nem él arra e hagymás  -  ornamentikájukat mégis  rendre felhasználja e 

népesség! 
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