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Abstract: The study deal with the phytosociological charac-
teristics of oak forests growing on the loess-covered hills on 
the Harkány-Nagynyárád plain, where the author found rep-
resentative stands of a recently described community, the 
closed pedunculate oak forest on loess (Pulmonario mollis-
Quercetum roboris). This community occupies xero-mesic 
habitats between the more xeric habitat of the open steppe 
woodland (Aceri tatarici-Quercetum roboris) and the mesic 
habitats of the closed oak-hornbeam forest (Corydali cavae-
Carpinetum). In terms of its ecological role, this community 
is the ecological equivalent of the closed pedunculate oak 
forest on calcareous sand (Convallario-Quercetum roboris). 
In the closed pedunculate oak forest, character species of 
dry grasslands (Festuco-Brometea, Festucetalia valesia-
cae, Festucion rupicolae, etc.) play a subordinate role as 
opposed to the open steppe woodland, in which these spe-
cies are prevalent. Unlike the open steppe woodland, the 
community harbors a number of mesic species (Querco-
Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) in the understorey, owing 
to the xero-mesic character of its habitat. It is separated 
from the often adjoining stands of closed oak-hornbeam 
forest, which grows at the bottom of the valleys, by the oc-
currence of species characteristic of dry oak woods (Quer-
cetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri 
tatarici-Quercion), and the absence of several mesic spe-
cies (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) typical in 
the oak-hornbeam forest. This community is thus classified 
as a member of the Polygonato latifolio-Quercenion roboris 
Kevey 2008 suballiance.

Keywords: syntaxonomy, forest vegetation on loess, Great 
Hungarian Plain

1. Bevezetés

A Harkány-Nagynyárádi-sík erdeinek társulási vi-
szonyait korábban nem tanulmányozták. Az elmúlt 
másfél évtizedben e hiányt igyekeztem pótolni, s szá-
mos cönológiai felvételt készítettem. E munka eredmé-
nyeként jelent meg a Nagynyárádi-sík (in Kevey 2008) 
és a Harkányi-sík (Kevey 2013) gyertyános-tölgyesei-
ről írt tanulmányaim 25–25 felvétel alapján. Jelen dol-
gozatban a zárt lösztölgyeseket jellemzem 40 cönoló-
giai felvételel, amelyek egy része nemrég Purger és 
mtsai (2014) dolgozatában is felhasználásra került. 

2. Anyag és módszer

2.1. Kutatási terület jellemzése
 A Harkány-Nagynyárádi-sík túlnyomórészt löszből 
épül fel, de a Harkányi-síkon helyenként homokos lösz 

és löszös homok is található. Az eredeti növénytakaróból 
kevés erdő maradt meg. Borhidi (1961) klímazonális 
térképe szerint a terület nyugati része (Harkányi-sík) 
a zárt tölgyes zónába, keleti része (Nagynyárádi-sík) 
pedig inkább az erdőssztyep zónába tartozik. A terep-
bejárások során nyílt lösztölgyeseket (Aceri tatarici-
Quercetum roboris) nem találtam. Ezzel szemben mind-
két kistájon szórványosan megtalálhatók a zárt lösztöl-
gyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris). Állomá-
nyaik plakor helyzetben vannak, így zonálisnak tűnnek. 
A Nagynyárádi-síkon elvileg várható lenne a nyílt 
lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris)
megjelenése, de itt a megfigyelések szerint az er-
dőssztyep klímát némileg ellensúlyozhatja a talaj 
relatív nedvességtartalma. A platók erdeinek mikro-
klímája viszonylag meleg, talajuk a félszáraz-félüde 
tartományba sorolható. A kisebb völgyek és mélye-
dések üde talaját legtöbbször gyertyános-tölgyesek 
(Corydali cavae-Carpinetum) borítják. 

2.2. Alkalmazott módszerek
A cönológiai felvételek a Zürich-Montpellier növény-

cönológiai iskola (Becking 1957, Braun-Blanquet
1964) hagyományos kvadrát-módszerével készültek. 
A felvételek táblázatos összeállítása, valamint a karak-
terfajok csoportrészesedésének és csoporttömegének 
számítása az „NS” számítógépes programcsomaggal 
(Kevey – Hirmann 2002) történt. A felvételkészítés és 
a hagyományos statisztikai számítások – kissé módo-
sított – módszerét korábban (Kevey 2008) részlete-
sen közöltem. A SYN-TAX 2000 program segítségével 
(Podani 2001) sokváltozós elemzéseket is végeztem. 
E téren bináris cluster-analízist (Method: Complete link; 
Coefficient: Baroni-Urbani – Buser), és szintén biná-
ris ordinációt (Method: principal coordinates analysis; 
Coefficient: Baroni-Urbani – Buser) alkalmaztam. 

A fajok esetében Király (2009), a társulásoknál 
pedig Borhidi és Kevey (1996), Borhidi és mtsai
(2012), ill. Kevey (2008) nómenklatúráját követem. 
A társulástani és a karakterfaj-statisztikai táblázatok 
felépítése az újabb eredményekkel (Oberdorfer
1992; Mucina és mtsai 1993; Borhidi és mtsai 2012; 
Kevey 2008) módosított Soó (1980) féle cönológiai 
rendszerre épül. A növények cönoszisztematikai be-
sorolásánál is elsősorban Soó (1964, 1966, 1968, 
1970, 1973, 1980) Synopsis-ára támaszkodtam, de 
figyelembe vettem az újabb kutatási eredményeket is 
(vö. Borhidi 1993, 1995; Horváth F. és mtsai 1995; 
Kevey ined.). 
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3. Eredmények

3.1. Fiziognómia
 A vizsgált zárt lösztölgyesek felső lombkoronaszintje 
az állomány korától és a termőhelyi viszonyoktól függően 
20–30 m magas, és közepes, vagy erősebb záródást mu-
tat (60–85 %). Állandó (K: IV–V) fája a Quercus cerris és a
Quercus robur. Nagyobb tömegben (A-D: 3–5) előforduló 
fái az Acer campestre, a Fraxinus excelsior, a Quercus cer-
ris és a Quercus robur. E viszonylag jól zárt szintben lékek 
csak ritkán fordulnak elő. Amennyiben a felső koronaszint 
mégis ritkább, a lékeket az alsó koronaszint fái zárják el. 
Az alsó lombkoronaszint fejlettebb, mint a nyílt lösztöl-
gyeseknél (Aceri tatarici-Quercetum roboris), fái a felső 
lombkoronaszintben levő lékeket többnyire elzárják. 
A fák magassága 10–20 m, borításuk pedig 5–40%. 
Állandó (K: IV) fái az Acer campestre és az Ulmus minor.
Nagyobb tömeget (A-D: 3) egyetlen fafaj sem ér el. 

A cserjeszint fejlettsége igen változó. Magassá-
ga 2–5 m, borítása pedig 40–80%. Állandó elemei 
(K: IV–V) a következők: Acer campestre, Acer 
tataricum, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, 
Prunus spinosa, Ulmus minor. Tömegesebb (A–D: 3) 
cserjéi: Acer campestre, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Ulmus minor. Az alsó 
cserjeszint (újulat) szintén változóan fejletlen (1–50%). 
Állandó (K: IV–V) fajai az alábbiak: Acer campestre, 
Acer tataricum, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, 
Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Lonicera 
caprifolium, Prunus spinosa, Quercus cerris, Sambucus 
nigra, Ulmus minor. E szintben fáciesképző szerephez 
a Hedera helix, a Lonicera caprifolium és az idegenho-
nos Parthenocissus inserta jut. 

A gyepszint borítása 30–95 %. Állandó elemei 
(K: IV–V) a következők: Brachypodium sylvaticum, Bromus 
ramosus, Carex divulsa, Carex sylvatica, Chaerophyllum 
temulum, Corydalis cava, Dactylis polygama, Elymus 
caninus, Fallopia dumetorum, Geranium robertianum, 
Geum urbanum, Ranunculus ficaria, Rumex sanguineus, 
Stellaria holostea, Veronica hederifolia, Viola alba.
E szintben több lágyszárú növény képez fáciest 
(A-D: 3–5): Corydalis cava, Ranunculus ficaria, Stellaria 
holostea és a Vinca minor. 

3.2. Fajkombináció
3.2.1. Állandósági osztályok eloszlása

A 40 cönológiai felvétel alapján a vizsgált zárt lösz-
tölgyesekből 18 konstans (K V) és 12 szubkonstans (K 
IV) faj szerepel az alábbiak szerint: K V: Acer campestre, 
Acer tataricum, Brachypodium sylvaticum, Carex divul-Carex divul-
sa, Chaerophyllum temulum, Crataegus monogyna, 
Dactylis polygama, Euonymus europaeus, Fallopia 
dumetorum, Geum urbanum, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Quercus cerris, Ranunculus ficaria, Stellaria 
holostea, Ulmus minor, Veronica hederifolia, Viola alba.
– K IV: Bromus ramosus agg., Carex sylvatica, Carpi-Carex sylvatica, Carpi-
nus betulus, Clematis vitalba, Corydalis cava, Elymus 
caninus, Geranium robertianum, Lonicera caprifolium, 
Quercus robur, Rumex sanguineus, Sambucus nigra, 
Tilia tomentosa (1. táblázat). 

A társulásból továbbá 29 akcesszórikus (K III), 
24 szubakcesszórikus (K II) és 92 akcidens (K I) faj 
került elő (vö. 1. táblázat). Az állandósági osztályo-
kat tekintve tehát az akcidens (K I) elemek mellett az 
akcesszórikus (K III) és a konstans (K V) fajoknál mu-
tatkozik egy-egy maximum. 

3.2.2. Karakterfajok aránya
Amíg a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-

Quercetum roboris) még jelentős szerepet játszanak 
a száraz gyepek növényei (Festuco-Bromea s.l., incl. 
Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae et Festucion 
rupicolae), addig a vizsgált zárt lösztölgyesekben 
(Pulmonario mollis-Quercetum roboris) e növények 
előfordulása jelentéktelen: K I: Cynoglossum officinale, 
Festuca rupicola. Csoportrészesedésük mindössze 
1,0%, csoporttömegük pedig 0,1% (3. táblázat; 1. ábra). 

A zárt lösztölgyesek felépítésében ezzel szemben ki-
emelkedő szerepet töltenek be a száraz tölgyesek elemei 
(Quercetea pubescentis-petraeae s.l.): – K V: Acer tataricum, 
Quercus cerris, Prunus spinosa. – K III: Clinopodium 
vulgare, Pulmonaria mollissima, Rosa canina agg. – K II: 
Astragalus glycyphyllos, Buglossoides purpuro-coerulea, 
Cornus mas, Euonymus verrucosus, Fraxinus ornus, 
Ornithogalum sphaerocarpum. – K I: Allium oleraceum, 
Calamintha menthifolia, Chamaecytisus supinus, Dianthus 
armeria, Dictamnus albus, Digitalis ferruginea, Festuca 
heterophylla, Gagea pratensis, Hieracium sabaudum, 
Hilotelephium telephium ssp. maximum, Iris graminea, Iris 
variegata, Lactuca quercina, Lathyrus niger, Lychnis coro-
naria, Lysimachia punctata, Melica altissima, Melica picta, 
Muscari botryoides, Physalis alkekengi, Pyrus pyraster, 
Silene viridiflora, Viburnum lantana, Vincetoxicum 

1. ábra. Festuco-Brometea s.l. fajok aránya
PQ: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, 

Harkány-Nagynyárádi-sík (Kevey ined.: 40 felv.)
AcQ: Aceri tatarici-Quercetum roboris, Alföld 
peremvidéke (Zólyomi et al. 2013: 22 felv.)

Cp: Corydali cavae-Carpinetum, Nagynyárádi-sík 
(Kevey 2008: 25 felv.)
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hirundinaria, Viola hirta. Közülük csak az Acer tataricum
és a Melica altissima sorolható az Aceri tatarici-Quercion
jellegű növények közé. Tágabb értelemben ide sorolha-
tók azok a fajok, amelyek egyrészt Aremonio-Fagion,
másrészt pedig Quercion farnetto, Orno cotinion, vagy 
Aceri tatarici-Quercion jelleget egyaránt mutatnak: K IV: 
Lonicera caprifolium, Tilia tomentosa. – K III: Helleborus 
odorus, Tamus communis. – K II: Scutellaria altissima. E 
száraz tölgyes elemek (Quercetea pubescentis-petraeae 
incl. Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion, Quercion 
farnetto et Orno-Cotinion) 29,6% csoportrészesedést és 
30,5% csoporttömeget mutatnak. Arányuk tehát lényege-
sen nagyobb, mint a velük érintkező gyertyános-tölgyesek-
ben (Corydali cavae-Carpinetum), de jóval alacsonyabb, 
mint a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-Quercetum 
roboris) (3. táblázat; 2. ábra). 

Nagy számmal vannak olyan növények, amelyek 
a tágabb értelemben vett mezofil lomberdei növények 
(Querco-Fagetea) karakterfajai, de részben xerofil 
(Quercetea pubescentis-petraeae) jelleget is mutatnak: 
K V: Acer campestre, Brachypodium sylvaticum, Carex 
divulsa, Crataegus monogyna, Dactylis polygama, 
Euonymus europaeus, Fallopia dumetorum, Geum 
urbanum, Ligustrum vulgare, Ranunculus ficaria, 
Ulmus minor, Veronica hederifolia ssp. lucorum Viola 
alba. – K IV: Bromus ramosus agg., Clematis vitalba, 
Geranium robertianum, Quercus robur. – K III: Cornus
sanguinea, Fragaria vesca, Hypericum hirsutum, 
Lapsana communis, Poa nemoralis, Polygonatum 
latifolium, Rhamnus catharticus, Veronica chamaedrys, 
Viola suavis s.l. – K II: Ajuga reptans, Corylus avellana, 
Fraxinus excelsior, Heracleum sphondylium, Vi-

ola odorata. – K I: Campanula trachelium, Carex 
pairae, Carex spicata, Digitalis grandiflora, Galeopsis 
pubescens, Melica uniflora, Scrophularia nodosa, 
Symphytum tuberosum, Tilia cordata, Vicia dumetorum, 
Vicia sepium, Viola mirabilis. E növények aránya jóval 
magasabb, mint a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-
Quercetum roboris), csoportrészesedésük 21,9%, cso-
porttömegük pedig 23,8% (3. táblázat). 
 Viszonylag jelentősebb szerepet játszanak a mezofil 
lomberdei elemek is (Fagetalia incl. Carpinenion, Tilio-
Acerenion és Aremonio-Fagion): K V: Arum maculatum 
agg. (p.p. Arum orientale), Stellaria holostea. – K IV: 
Carex sylvatica, Carpinus betulus, Corydalis cava. – K III: 
Cardamine bulbifera, Cerasus avium, Circaea lutetiana, 
Galium odoratum, Hedera helix, Primula vulgaris, Vi-
ola reichenbachiana. – K II: Acer pseudo-platanus, 
Galeopsis speciosa, Milium effusum, Moehringia 
trinervia, Polygonatum multiflorum, Stachys sylvatica. –
K I: Acer platanoides, Anemone ranunculoides, Asarum 
europaeum, Dryopteris filix-mas, Gagea lutea, Glechoma 
hirsuta, Lilium martagon, Pulmonaria officinalis, Salvia 
glutinosa, Sanicula europaea, Scilla vindobonensis, Vinca 
minor. E növények 14,3% csoportrészesedést és 16,4% 
csoporttömeget érnek el, arányuk tehát átmenetet képez 
a gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) és 
a nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris)
között (3. táblázat; 3. ábra). 

3.2.3. Sokváltozós statisztikai elemzések eredményei
A Harkány-Nagynyárádi-sík zárt lösztölgyeseit 

(Pulmonario mollis-Quercetum roboris) sokváltozós 
elemzésekkel is megvizsgáltam. Az elemzésekbe 
belevontam a gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-
Carpinetum) felvételeit (Kevey 2008), továbbá Zólyo-

2. ábra. Quercetea pubescentis-petraeae 
fajok aránya

PQ: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, 
Harkány-Nagynyárádi-sík (Kevey ined.: 40 felv.)

AcQ: Aceri tatarici-Quercetum roboris, Alföld 
peremvidéke (Zólyomi et al. 2013: 22 felv.)

Cp: Corydali cavae-Carpinetum, Nagynyárádi-sík 
(Kevey 2008: 25 felv.)

3. ábra. Fagetalia fajok aránya
PQ: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, 

Harkány-Nagynyárádi-sík (Kevey ined.: 40 felv.)
AcQ: Aceri tatarici-Quercetum roboris, Alföld 
peremvidéke (Zólyomi et al. 2013: 22 felv.)

Cp: Corydali cavae-Carpinetum, Nagynyárádi-sík 
(Kevey 2008: 25 felv.)
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mi (in Zólyomi et al. 2013) nyílt lösztölgyesekből (Aceri 
tatarici-Quercetum roboris) készült felvételeit is. 

Mind a cluster-analízis dendrogramján (4. ábra), 
mind pedig az ordinációs diagramon (5. ábra) a három 
asszociációnak megfelelően három csoport jött létre. 
A nyílt lösztölgyes (Aceri tatarici-Quercetum roboris)
egyértelműen elkülönült. A másik két asszociáció fel-
vételei is külön csoportokba tömörülnek, de ezek egy-
máshoz viszonylag közel helyezkednek el. 

4. Megvitatás

4.1. Termőhelyi viszonyok
Az alföldi homokbuckák és lösztáblák vegetáció-

keresztmetszete közötti hasonlóságot már többször 
is hangsúlyoztam, amelynek lényege az, hogy a szá-
raz termőhelyek nyílt tölgyesei (Festuco rupucolae-
Querctum roboris, Aceri tatarici-Quercetum roboris) és 
az üde gyertyános-tölgyesek (Convallario-Carpinetum, 
Corydali cavae-Carpinetum) között félszáraz-félüde 
talajú zárt tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris, 
Pulmonario mollis-Quercetum roboris) helyezked-
nek el (Kevey 2008, 2011; Kevey et al. 2015). Ennek 
értelmében – a jelen tanulmányban vizsgált – zárt 
lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris)
a homokvidékekről ismert zárt homoki tölgyeseket 
(Convallario-Quercetum roboris) helyettesítik. 

4.2. Állandósági osztályok eloszlása
A vizsgált zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-

Quercetum roboris) állapota – alföldi viszonylatban – 
többnyire jónak mondható, mégis kissé meglepő, hogy 
az állandósági osztályok eloszlásánál a nagyszámú 
akcidens (K I: 92) faj mellett alacsony a konstans 
(K V: 18) és a szubkonstans (K IV: 12) osztályok fajszá-
ma. Mindezek mellett kissé szokatlan, hogy viszony-
lag magas az akcesszórikus (K III: 29) elemek száma, 
amely bizonyos fokú heterogenitást tételez fel. Ennek 
oka valószínűleg a Harkány-Nagynyárádi-sík erdeinek 
fragmentáltsága és izolálódása. Az egymástól elszige-
telt erdők között megszakadt a kontinuitás, s faji ösz-
szetételük külön-külön más és más utakon sodródott. 
Az állandósági osztályok eloszlása tehát másként ala-
kult, mint Kerecsendnél, ahol ez az eloszlás szinte „U”-
alakú görbét mutat (vö. Kevey 2011), hisz ott a cönoló-
giai felvételek csak egyetlen erdőből készültek. 

4.3. Fajkombináció
A karakterfajok aránya hasonlóan alakult, mint a 

Kerecsendi-erdőben (vö. Kevey 2011) és a Zámolyi-
medencében (Kevey et al. 2015). Ezzel megerősí-
tést nyert az, hogy hasonló körülmények között az 
asszociáció állományai egymástól távol is kialakul-
hatnak. Valamennyi esetben a nyílt (Aceri tatarici-
Quercetum roboris) és zárt (Pulmonario mollis-
Quercetum roboris) lösztölgyesek élesen elkülönül-
tek egymástól (Kevey 2011; Kevey et al. 2015), s 
ezt a hagyományos (3. táblázat, 1–3. ábra) és sok-
változós (4–5. ábra) elemzések eredményei egyér-
telműen alátámasztják. 

A zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris) és a gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-
Carpinetum) is elkülönültek egymástól, de kissé zava-
róan hat, hogy a két társulás a dendrogramon (4. ábra) 
és az ordinációs diagramon (5. ábra) eléggé közel áll 
egymáshoz, a közöttük levő eltérés már lényegesen 
kisebb (3. táblázat, 1–5. ábra). Mindezt a terepmunka 
során is éreztem. Ennek kettős oka is lehet. Egyrészt 
a zárt lösztölgyeseket ugyan a kontinentális száraz 
tölgyesek (Aceri tatarici-Quercion) közé soroljuk, de a 
többi ide tartozó száraz tölgyesekhez képest aljnövény-
zetük mezofilabb, amit egyes Fagetalia fajok megjele-
nése is igazol: Arum maculatum agg., Carpinus betulus, 
Corydalis cava, Galium odoratum, Stellaria holostea 
stb. Másrészt az alföldi lösztáblák (Kerecsend, Zámolyi-
medence, Mezőföld, Harkány-Nagynyárádi-sík) és a 
peremvidékek (Velencei-hegység, Tolnai-hegyhát) gyer-
tyános-tölgyesei már kevésbé tipikusak. Állományaik-
ban viszonylag sok a Quercetea pubescentis-petraeae
s.l. elem (Buglossoides purpuro-coerulea, Cornus 
mas, Doronicum hungaricum, Euonymus verrucosus, 
Viburnum lantana stb.) és a Fagetalia fajok sem játsza-
nak oly jelentős szerepet, mint a talajnedvesség által 
befolyásoltabb ártéri gyertyános-tölgyesekben. A két 
asszociáció ily módon kissé közeledik egymáshoz. 

Fentiekkel kapcsolatos az is, hogy a zárt lösztölgye-
sek és a gyertyános-tölgyesek között viszonylag kevés 
differenciális fajt sikerült kimutatni (4. táblázat). Ennek 
ellenére a zárt lösztölgyeseknek 15 ilyen elemük van, 
amelyek közül több Quercetea pubescentis-petraeae
s.l. jelleggel rendelkezik: Clinopodium vulgare, Fallopia 
dumetorum, Lonicera caprifolium, Prunus spinosa, 
Pulmonaria mollis, Rhamnus catharticus. Ezzel szemben 
a gyertyános-tölgyesek 24 differenciális fajának többsé-
ge Fagetalia jellegű: Aegopodium podagraria, Allium 
ursinum, Anemone ranunculoides, Asperula taurina, 
Arum maculatum agg., Asarum europaeum, Cardamine 
bulbifera, Cerasus avium, Euphorbia amygdaloides, 
Galeobdolon luteum, Isopyrum thalictroides, Lamium 
maculatum, Lathraea squamaria, Mercurialis perennis, 
Scilla vindobonensis, Viola reichenbachiana. E fajok is 
alátámasztják a két asszociáció elválását. 

A Harkány-Nagynyárádi-sík zárt lösztölgyesei-
ben szórványosan szubmediterrán jellegű (Aremonio-
Fagion, Quercion farnetto) elemek fordulnak elő: Digitalis
ferruginea, Helleborus odorus, Lonicera caprifolium, Pri-
mula vulgaris, Scutellaria altissima, Tamus communis, 
Tilia tomentosa. E növények az Alföld és peremvidé-
keinek zárt lösztölgyeseiben másutt nem fordulnak 
elő. Jelenlétük azzal magyarázható, hogy a Harkány-
Nagynyárádi-sík közvetlenül érintkezik a mecseki fló-
rajárás (Sopianicum) egyes tájegységeivel, így a Villá-
nyi-hegységgel és a Baranyai-dombsággal (vö. Horvát
1940, 1942; Soó 1960; Kevey 2002). 

4.4. A zárt lösztölgyesek helye a társulások rend-
szerében
 Fenti vizsgálati eredmények tovább erősítik azt 
a korábbi feltevést (vö. Kevey 2008), mely szerint – 
az önálló erdőtársulásként leírt – zárt lösztölgyesek 
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4. ábra. Cönológiai felvételek bináris dendrogramja
(Method: complete link; Coefficient: Baroni-Urbani–Buser)

1/1-40: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, Harkány-Nagynyárádi-sík (Kevey ined.)
2/1-25: Corydali cavae-Carpinetum, Nagynyárádi-sík (Kevey 2008)

3/1-22: Aceri tatarici-Quercetum roboris, Alföld peremvidéke (Zólyomi et al. 2013)
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5. ábra. Cönológiai felvételek bináris ordinációs diagramja 
(Method: principal coordinates analysis; Coefficient: Baroni-Urbani–Buser)

1/1-40: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, Harkány-Nagynyárádi-sík (Kevey ined.)
2/1-25: Corydali cavae-Carpinetum, Nagynyárádi-sík (Kevey 2008)

3/1-22: Aceri tatarici-Quercetum roboris, Alföld peremvidéke (Zólyomi et al. 2013)
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(Pulmonario mollis-Quercetum roboris) a lösztáblá-
kon a homokvidékekről ismert zárt homoki tölgyeseket 
(Convallario-Quercetum roboris) helyettesítik. Állomá-
nyai nem azonosíthatók a Zólyomi (1967) által leírt 
nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris)
viszonylag zártabb koronaszintű szubasszociációi-
val (lithospermetosum purpureo-coerulei, galietosum 
schultesii), sem pedig a Magyar-középhegység molyhos 
tölgyeseivel (Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis,
Corno-Quercetum pubescentis) (vö. Kevey 2008, 2011; 
Kevey és mtsai 2015). Az asszociáció helye a növénytár-
sulások rendszerében az alábbi módon vázolható: 

Divízió: Q U E R C O - F A G E A Jakucs 1967
 Osztály: QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in 

Vlieger 1937 em. Borhidi in Borhidi et Kevey 1996
  Rend: QUERCETALIA CERRIDIS Borhidi in

Borhidi et Kevey 1996
   Csoport: Aceri tatarici-Quercion Zólyomi

et Jakucs 1957
    Alcsoport: Polygonato latifolio-Querce-

nion roboris Kevey 2008
     Társulás: Pulmonario mollis-Querce-

tum roboris Kevey 2008

5. Természetvédelmi vonatkozások

A Harkány-Nagynyárádi-sík botanikai-természet-
védelmi szempontból eddig alig kutatott terület volt. 
A vizsgált állományok ugyan földrajzilag izoláltak, 
fragmentáltak, de a viszonylag nagyobb kiterjedésű 
erdőkben (Bóly „Herendi-erdő”, Majs „Nagy-erdő”, 
Nagynyárád „Nagy-erdő”, Siklós „Hatos-erdő”, Töttös 
„Töttösi-erdő”) igen szép és természetszerű állapotú 
száraz tölgyesek vannak. 
 Felméréseim során a zárt lösztölgyesekből 15 védett 
növényfaj került elő: – K IV: Lonicera caprifolium. – K III: 
Helleborus odorus, Primula vulgaris, Tamus communis.
– K II: Ornithogalum sphaerocarpum. – K I: Dictamnus 
albus, Digitalis ferruginea, Iris graminea, Iris variegata,
Lilium martagon, Lychnis coronaria, Muscari botryoides, 
Ranunculus psilostachys, Scilla vindobonensis, Vitis 
sylvestris. E növények között különös értéket képvisel a 
fokozottan védett Digitalis ferruginea, amely Magyarorszá-
gon csak a Nagynyárádi-síkon és a közeli Szársomlyón 
él. Hasonló elterjedést mutat a Ranunculus psilostachys 
is, amely északra a Mecsek vonalát már nem éri el.

 Természetvédelmi problémát jelentenek az erdőkben 
jelenlevő idegenhonos fafajok (Ailanthus altissima, Fraxinus 
pennsylvanica, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra, Padus 
serotina, Populus × euramericana, Quercus rubra, Robinia 
pseudo-acacia), liánok (Parthenocissus inserta) és lágy-
szárúak (Phytolacca americana, Solidago gigantea, 
Stenactis annua). Sajnos az utóbbi évtizedekben a termé-
szetszerű erdőket egyre inkább faültetvények (Fraxinus 
pennsylvanica, Juglans nigra, Populus × euramericana, 
Quercus rubra, Robinia pseudo-acacia) kezdték felváltani. 
Ez a folyamat pár évtized után a lösztölgyesek – amelyek-
ből amúgy is kevés van – eltűnését vonhatja maga után. 

A Harkány-Nagynyárádi-sík erdei jelenleg nem állnak 
védelem alatt, pedig értékes faji összetételük miatt komoly 
védelmet érdemelnének. Megőrzésük és némi rekonst-
rukciójuk a hazai természetvédelem fontos feladata. 

Rövidítések

A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkorona-
szint; AF: Aremonio-Fagion; Agi: Alnenion glutinosae-
incanae; Ai: Alnion incanae; AQ: Aceri tatarici-
Quercion; Ar: Artemisietea; Ara: Arrhenatheretea; Arn: 
Arrhenatherion elatioris; Ate: Alnetea glutinosae; B1: 
cserjeszint; B2: újulat; Bia: Bidentetea; Bra: Brometalia
erecti; C: gyepszint; Cal: Calystegion sepium; Cau: 
Caucalidion platycarpos; Che: Chenopodietea; ChS: 
Chenopodio-Scleranthea; Cp: Carpinenion betuli;
CyF: Cynodonto-Festucenion; Epa: Epilobietea
angustifolii; Epn: Epilobion angustifolii; F : Fagetalia
sylvaticae; FB: Festuco-Bromea; FBt: Festuco-
Brometea; Fru: Festucion rupicolae; Fvl: Festucetalia
valesiacae; GA: Galio-Alliarion; GU: Galio-Urticetea;
ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Moa: Molinietalia
coeruleae; MoA: Molinio-Arrhenatherea; NC: Nardo-
Callunetea; OCn: Orno-Cotinion; Onn: Onopordion
acanthii; Pla: Plantaginetea; Pna: Populenion nigro-
albae; PP: Pulsatillo-Pinetea; PQ: Pino-Quercetalia;
Prf: Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: 
Phragmitetea; Qc: Quercetalia cerridis; Qfa: Quercion
farnetto; QFt: Querco-Fagetea; Qp: Quercion petraeae;
Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae; Qr: Quercetalia
roboris; Qrp: Quercion robori-petraeae; S: summa (ösz-
szeg); Sal: Salicion albae; Sea: Secalietea; s.l.: sensu 
lato (tágabb értelemben); Spu: Salicetea purpureae;
TA: Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani; Ulm: 
Ulmenion; US: Urtico-Sambucetea.

Összefoglalás

 Jelen tanulmány a Magyar-Alföld délnyugati pe-
remén levő Harkány-Nagynyárádi-sík zárt lösztöl-
gyeseinek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) 
cönológiai elemzését tartalmazza 40 felvétel alapján. 
Az eredmények szerint a vizsgált asszociáció az erdő 
félszáraz-félüde termőhelyein fordul elő és átmene-
tet képez a száraz talajú nyílt lösztölgyesek (Aceri 
tatarici-Quercetum roboris) és az üde talajú gyertyá-
nos-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között. 
E zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris) az alföldi lösztáblákon a homokvidékekről 
ismert – ugyancsak félszáraz-félüde talajú – zárt ho-
moki tölgyeseket (Convallario-Quercetum roboris) he-
lyettesítik. A társulás felépítésében a száraz gyepek 
elemei (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, 
Festucion rupicolae stb.) – amelyek a nyílt lösztölgye-
sekben (Aceri tatarici-Quercetum roboris) még jelen-
tős szerepet játszanak – már alárendeltek. A száraz 
erdők karakterfajai (Quercetea pubescentis-petraeae, 
Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) ezzel 
szemben még hasonlóan gyakoriak, mint a nyílt lösz-
tölgyesekben. A félüde termőhely miatt aljnövényzetük-
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Irodalom

ben mezofil jellegű fajok (Querco-Fagetea, Fagetalia, 
Carpinenion) is megjelennek, amelyek szintén elkülö-
nítik a társulást a nyílt lösztölgyesektől. A löszvölgyek 
alját borító gyertyános-tölgyesektől (Corydali cavae-
Carpinetum) elsősorban a száraz tölgyesek elemeinek 
(Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, 

Aceri tatarici-Quercion) jelenlétével és több mezofil 
jellegű (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) faj 
hiányával különböznek. A vizsgált zárt lösztölgyes 
(Pulmonario mollis-Quercetum roboris KEVEY 2008) a 
„Polygonato latifolio-Quercenion roboris KEVEY 2008” 
alcsoportba (suballiance) sorolható. 
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1. táblázat. Pulmonario mollis-Quercetum roboris
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2. táblázat. Felvételi adatok
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3. táblázat. Karakterfajok aránya
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4. táblázat. Zárt lösztölgyesek és gyertyános-tölgyesek differenciális fajai 


