
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 1. szám (2004. január) 7

Bevezetés
A mészkedvelô, melegkedvelô fajként szá-
mon tartott molyhos tölgy (Quercus pubes-
cens Willd.) elôfordulását az utóbbi évek-
ben egyre több mészmentes termôhelyrôl
jelentik. A Szárhalmi-erdô változatos, mo-
zaikosan megjelenô mésztartalmú és
mészmentes alapkôzetein egyaránt elôfor-
dul, fôként szegélytársulásokban. E minta-
területen mikromorfológiai bélyegek al-
kalmazásával (a hibridizáció mértékének
meghatározásával) lehetôség nyílt a ko-
csánytalan tölggyel (Quercus petraea [Mat-
tuschka] Liebl.) való keresztezôdés és az
ökológiai igények együttes vizsgálatára.

A kutatás célja
A hagyományos cönológiai vizsgálatok
mellett a fajon belüli (intraspecifikus) vál-
tozatosságra irányuló vizsgálatokkal
igyekeztem választ találni a következô
kérdésekre:

– Olyan mozaikos termôhelyen, mint
Sopron környéke, kimutatható-e össze-
függés az alapkôzet és talajadottságok,
valamint a molyhos és a kocsánytalan
tölgy hibridizációjának mértéke között?

– A különbözô adottságú termôhe-
lyeken milyen mértékben fordul elô
molyhos tölgy?

– Milyen szerepet játszhat az intro-
gresszió a faj termôhelyi adaptációjában?

– Milyen szerepet játszhatnak természe-
tes, ill. antropogén tényezôk a molyhos
tölgy Sopron környéki elôfordulásában?

– Milyen folyamatok várhatók a faj
szempontjából a kíméletesebb erdôgaz-
dálkodási módok hatására?

A vizsgált terület bemutatása
A mintavételi pontok a Soproni-domb-
vidék erdôgazdasági táj Sopron-Fertô-
rákosi mészdombok tájrészletében ta-
lálhatók. A terület a florisztikai besoro-
lás szerint a magyar flóratartomány
(Pannonicum) átmeneti flóravidékének
(Praenoricum) lajtai flórajárásába
(Laitaicum) tartozik (Majer, 1968).

A Szárhalmi-erdô alapját badeni lera-
kódások képezik, melyek felett nagy-
részt szarmata üledékek találhatók. Je-
lentôsen különbözô közeli vizsgálati
hely a gneiszbôl felépülô Harkai-kúp.

Adalékok a molyhos tölgy (Quercus
pubescens Willd.) ökológiájához

A termôhelyi adottságok és a fajok közti versengés szerepe a molyhos tölgy 
hibridizációjában Sopron környéki mintaterületeken

A rendkívül változatos geológiai fel-
építés következtében a vizsgált élôhe-
lyek talajtani viszonylatban is sokszínû-
séget mutatnak. Kiterjedésüket tekintve
meghatározó jelentôségûek a mészköve-
ken kialakult rendzina talajok és a laza
üledékeken kifejlôdött barna erdôtala-
jok. Az intenzív tájhasználat (kôfejtés, er-
dei legeltetés, sûrû úthálózat) következ-
tében igen jelentôs a felszíni erózió (né-
hol a defláció), amelyet jól érzékeltet a
váztalajok magas aránya (Király, 2001).

A terület a Soproni-hegység csapadé-

kos és hûvös, valamint a Fertô-medence
sokkal melegebb és szárazabb klímájú
területe között helyezkedik el. A terület
klímája ennek megfelelôen a két „szélsô-
ség” közötti, mérsékelten száraz és mér-
sékelten hûvös (éves csapadékátlag 650
mm, évi középhômérséklet 9,9 °C).

A termôhelyi adottságok változatos-
ságát figyelembe véve kilenc mintavé-
teli pontot jelöltem ki.

A mintavételi pontok termôhelyi
adottságait és a mintaszámokat az 1.
táblázat mutatja.

1. táblázat: A cönológiai és taxonómiai vizsgálatok mintavételi adatai

Terület Cönológiai felvételek Taxonómiai vizsgálat
száma Megmintázott faegyedek 

száma
1. Szt. Antal dûlô 3 20
2. Zsivány- barlang 3 20
3. Kecske- hegy 3 20
4. Szárhalmi-sztyeprét 4 20
5. Lapos-hegy 3 20
6. Savanyú- kút 3 20
7. Kuruchegy 5 20
8. Rákos-patak 3 -
9. Harkai kúp 3 20

Módszer
A cönológiai vizsgálatok során a meg-
mintázott négyszögekben (20x20 m, il-
letve 20x10 m) a növényzet fiziognómi-
áját, faji összetételét vizsgáltam, fajon-
ként borítás-gyakoriság (A-D) értékeket
becsültem. Ezen tulajdonságok hason-
lóságai alapján a mintaterületeket nö-
vényzeti típusokba soroltam, így a ki-
lenc mintaterület négy csoportot alko-
tott: somos-molyhos tölgyesek, somos-
cseresek, gyertyános-tölgyesek és füves
molyhos tölgyesek csoportját. 

A taxonómiai vizsgálatokat mikromor-
fológiai bélyegek közül a szôrözöttség tí-
pusának megállapításával végeztem. A
módszert Magyarországon Kézdy (2001)
alkalmazta a molyhos tölgy hibridizáció-
jának vizsgálatára. Fénymikroszkóp se-
gítségével öt hajtásrészen vizsgáltam a
kocsánytalan tölgyre jellemzô csillagszôr
és a molyhos tölgyre jellemzô nyalábszôr
jelenlétét vagy hiányát. A bélyegek haj-
tásrészenként meghatározott pontszámot

kapnak, melyekbôl egy összegzô képlet
segítségével számítható a hibrid index,
amely egyértelmû, szubjektív informáci-
ót ad a hibridizáltság mértékérôl. A hibrid
index 0 és 1 közötti érték, az 1 a „tiszta”
molyhos tölgy, a 0 a „tiszta” kocsánytalan
tölgy egyedet jelenti. A faegyedekre ka-
pott indexek átlagolásával kaptam a min-
taterületre jellemzô értéket.

Eredmények, értékelés
A 2. táblázat a mintavételi pontokon a
cönológiai vizsgálatok alapján képzett
növényzettípusokat, a kapott hibrid in-
dex értékeket és a termôhelyi adottsá-
gokat mutatja.

Vegetációtípusok és a hibrid indexek
összefüggései: 

Somos-molyhos tölgyesek fôként laj-
tamészkövön, nagy területen erodált ta-
lajon, egykor intenzíven legeltetett, sar-
jaztatott erdôkben alakultak ki. Ezeken
a mintaterületek adták a legnagyobb
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hibrid index értékeket, amely arra utal,
hogy a sarjaztatás, termôhelyi degradá-
ció hatására az igényesebb kocsányta-
lan tölgy kiszorul a társulásból. 

A gyertyános-tölgyesek barna erdôtala-
jon, a többi területnél kedvezôbb körül-
mények közt találhatók. A hibrid index
ezeken a területeken rendkívül alacsony.
A kocsánytalan tölgy részére is megfelelô
termôhelyekre feltehetôen antropogén te-
vékenység hatására kerülhetett molyhos
tölgy. A tájhasználat kíméletesebbé válá-
sával és a termôhely regenerálódásával a
molyhos tölgy várhatóan fokozatosan ki-
szorul.

A somos-cseresek homokkô, kavics
konglomerátum alapkôzeten, sekély tala-
jokon találhatók. Az itt tapasztalt index ér-
tékek alacsonyabbak a kifejezetten sava-
nyú termôhelyeknél is. Ennek magyaráza-
ta lehet, hogy a somos-cseres társulások a
hajdani gyertyános-tölgyesek leromlott,
eljellegtelenített származékai (Király,
2001). A molyhos tölgy másodlagosan ke-
rülhetett ezekbe a társulásokba, és a rövid
vágásforduló, a sarjaztatásos felújítás miatt
versenytárs (kompetitor) hiányában meg
is tudott maradni a területen. Az ismétlôdô
tarvágások, talajdegradáció elmaradásával
azonban a termôhely regenerálódott
annyira, hogy a korábbi gyertyános-töl-
gyes ismét megtalálja az életfeltételeit, így
a molyhos tölgy fokozatosan „feloldódik”
a keresztezôdések során. 

A füves-molyhos tölgyesek savanyú tala-
jon alakultak ki, a lajtamészkövön kiala-
kult növényzetnél lassabban cserjésednek,
tovább nyíltak maradnak. A területek vára-
kozáshoz képest magasabb hibrid index
értékei arra engednek következtetni, hogy
a molyhos tölgy dominanciájában nem
annyira az alapkôzet és a talaj kémhatása,
sokkal inkább a termôréteg vastagsága,
ezzel összefüggésben a kompetitor fajok
életlehetôségei a meghatározóak. 

Az eredményekbôl látható, hogy a
mintavételi pontok vegetációja és a hibrid
indexek között szoros összefüggés van,
hiszen az azonos növényzeti típusba so-
rolt területek indexei egymáshoz közel es-
nek és a többi területétôl elkülönülnek.
Megfigyelhetô, hogy a várakozásokkal
(részben) ellentétben nem a legsava-
nyúbb termôhelyeken jelent meg a leg-
több hibrid. A gyertyános-tölgyes és az
abból emberi hatásra kialakult somos-cse-
reseknek a savanyú termôhelyeknél ala-
csonyabb értékei arra engednek követ-
keztetni, hogy a molyhos tölgy fennmara-
dását nem annyira a talaj kémhatása, sok-
kal inkább a kompetitor fajok (pl. gyer-
tyán, kocsánytalan tölgy) megjelenése ve-
szélyezteti.

Összefoglalás
Több szerzô egybehangzóan állítja, hogy
a molyhos tölgy savanyú termôhelyû elô-
fordulásai különösen kedveznek a ko-
csánytalan tölggyel képzett hibridek meg-
jelenésének.

A Sopron környéki molyhos tölgy elô-
fordulások ökológiai és taxonómiai vizs-
gálata a várakozásoktól eltérôen nem egy,
az alapkôzet illetve talaj kémhatására fel-
állított gradiens mentén a bázikusság
csökkenésével növekvô mértékû hibridi-
záció eredményét adta. Sokkal inkább ar-
ra enged következtetni, hogy a régen fel-
tehetôen fôként gyertyános- kocsánytalan
tölgyes növényzetû Szárhalmi-erdôbe a
molyhos tölgy az erdôirtások, talajerózió
miatt került be, ill. ért el jelentôs borítást,
majd az erdôgazdálkodás kíméletesebbé
válásával a regenerációra képes termôhe-
lyekrôl lassan ismét kiszorul.

Mivel a vizsgálatok eredményei szerint
a molyhos tölgy elôfordulásában nem a
termôhely kémhatása az elsôdleges sza-
bályozó tényezô, erodált területek rekulti-
vációjára nemcsak mésztartalmú alapkô-

zeten, hanem igen széles körben alkal-
mazható, ezért meglévô állományainak
megóvása elengedhetetlen. A hibridek
fennmaradását az érintett területeken ter-
mészetes felújítás, illetve helyi szaporító-
anyag alkalmazása tenné lehetôvé, sôt mi-
vel a molyhos tölgyesek jelentôs része er-
dôgazdálkodásra alkalmatlan területen ta-
lálható, az esetek többségében javasolt le-
het a gazdasági célú beavatkozások teljes
mellôzése.

Szigeti Nóra

Summary
Some authors found that acidophilus stands of
Downy Oak (Quercus pubescens) are specially
advantageous for hybridizing with Sessile Oak
(Quercus petraea).

Ecological and taxonomical research of
Downy Oak stands outskirts of Sopron does not
show a direct ratio between hybridization and
soil acidity. Much rather hybridization seems to
be connected to the way of land use. On the
basis of outgrowths the conclusion can be
drawn, that the original vegetation of Szárhalom
was mostly hornbeam-sessile oak forest, Downy
Oak appeared by felling, and according to con-
siderating silviculture gradually squeezes out
again from regenerating sites.

Since the results show that in appearing of
Downy Oak not soil pH, but the interspecific
competition is the primary determinative factor, it
is for rekultivation not only on carbonated stones,
but very widely applicable.

Surviving of hybrids can be achieved by nat-
ural regeneration and reafforestation with local
reproduction material.
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2. táblázat: A cönológiai és taxonómiai vizsgálatok eredményei

Terület Termôhely (alapkôzet + genetikai talajtípus) Vegetációtípus Hibrid index
1. Szt. Antal dûlô Szarmata mészkô, fekete rendzina Somos-molyhos tölgyes 0.98
7. Kuruchegy Szarmata mészkô, homokos mészkô Somos-molyhos tölgyes 0.92
2. Zsivány- barlang Homokos lösz, vályog agyagbemosódásos 

barna erdôtalaj Gyertyános-tölgyes 0.51
8. Rákos-patak Szarmata alap konglomerátum

agyagbemosódásos barna erdôtalaj Gyertyános-tölgyes -
3. Kecske- hegy Homokkô, kavics, konglomerátum

barna rendzina Somos-cseres 0.78
5. Lapos-hegy Homokkô, kavics, konglomerátum

kavicsos váztalaj Somos-cseres 0.77
4. Szárhalmi-sztyeprét Szarmata mészkô, humuszkarbonát Füves-molyhos tölgyes, füves-

cseres-kocsánytalan tölgyes 0.81
6. Savanyú- kú Szarmata mészkô, homokos mészkô Füves-molyhos tölgyes 0.85
9. Harkai kúp Gneisz, sziklás-köves váztalaj Füves-molyhos tölgyes 0.81  


