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BIDLÓ ANDRÁS–HEIL BÁLINT–KOVÁCS GÁBOR

Bevezetés
A molyhos tölgy elterjedését és elôfor-
dulását az éghajlati tényezôk alapvetô-
en meghatározzák annak ellenére,
hogy nincs határozott összefüggés a fa-
faj elterjedése és a makroklimatikus té-
nyezôk között. Melegkedvelô, száraz-
ságtûrô fafaj, amely a mainál kedve-
zôbb éghajlati feltételek mellett terjedt
el Közép- és Nyugat-Európában. Kö-
zép-európai fennmaradását inkább
mikro- és mezoklimatikus viszonyok
határozzák meg. Sekély termôrétegû,
kopárosodó termôhelyek jellemzô fafa-
ja, rendszerint melegebb, erôsebb nap-
sugárzásnak kitett helyeken fordul elô,
így elsôsorban a száraz, meleg dombvi-
dékeken és középhegységek déli lejtô-
in találjuk meg. A csapadékosabb, ned-
vesebb, hûvösebb területeken más fafa-
jok kiszorítják, így ezekrôl hiányzik
(pl.Belsô-Somogy, Vas-Zalai-dombvi-
dék stb.) (Gencsi-Vancsura, 1992). 

A molyhos tölgy gazdaságilag kis ér-
tékû fafaj, mivel termôhelyei a gazdasá-
gi célú fatermesztés számára határter-
môhelyeknek minôsülnek, ahol gyak-
ran szélsôségesen száraz klimatikus vi-
szonyok miatt a termôhelyek potenciá-
lis fatermô képessége alacsony. A talaj-
védelem mellett feltétlenül szót érde-
mel a cserszömörcés molyhos tölgye-
sek esztétikai szerepe. A Balaton menti
molyhos tölgyesek cserszömörcés cser-
jeszintjükkel nyár végén, ôsz elején ma-
gas fokú tájélményt nyújtanak. Jelentô-
ségét tehát elsôsorban talajvédelmi, er-
dôvédelmi és esztétikai szerepe hatá-
rozza meg (Keresztesi, 1967, Csapodi et
al., 1966). 

A molyhos tölgy jelenlegi elterjedési
területe hazánkban elsôsorban a Bala-
ton északi oldalán, a Vértesben,
Gerecsében, Mecsekben, a Somogyi- és
Tolnai-dombvidéken, a Gödöllôi-
domb-vidéken, a Bükk déli oldalán és a
Tornai-karszton található. Szórvány elô-
fordulásai közül említésre méltó a sop-
roni, szárhalmi erdei, az alföldiek közül
a monori és csévharaszti. Jövôbeni na-
gyobb térfoglalását, a kezdeti lassú nö-
vekedése miatt, csak az erdôtelepítések
és erdôfelújítások nagyobb állami tá-
mogatásával lehet célirányosan befo-
lyásolni (Keresztesi, 1967).

Klímaigénye
A molyhos tölgy hôigénye nagy, vala-
mennyi hazai tölgy között a legna-
gyobb. Nedvességigénye mind a leve-
gô, mind a talaj vonatkozásában igen
alacsony. A fagyra érzékeny. Olyan te-
rületeken, ahol a júliusi 14-órás légned-
vesség átlagos értéke meghaladja az 55-
56%-ot, nem fordul elô. Így kisebb mér-
tékben az erdôssztyepp, valamint a
gyertyános-tölgyes klímában, igazán
azonban a kocsánytalan tölgyes, ill. cse-
res klímában tenyészik. 

Tenyészidôszak. A 10 °C-os napi kö-
zéphômérséklet kezdetének ideje a
molyhos tölgy elôfordulási helyein na-
gyon változó. A Gödöllôi-dombvidéken
április 10-e körül van, míg az ugyancsak
molyhos tölgyes állományokkal rendel-
kezô Tornai-karszton csak április 20-a
után emelkedik az átlagos napi közép-
hômérséklet 10 °C fölé. Hasonló a hely-
zet a 10 °C-os napi középhômérséklet
ôszi határnapjával is. A Balatontól délre
fekvô dombokon október 20-a utánra
esik ez az idôpont, míg a Tornai-karsz-
ton október 10-e körül van. Ennek kö-
vetkeztében a tenyészidôszak idôtarta-
mában elterjedési határain belül nagy el-
térések lehetségesek (Keresztesi, 1967)

Évi középhômérséklet. Hasonlókép-
pen nagy szórásokat találunk a hômér-
sékleti adatok között. Hazánkban pl. a
Pakstól északnyugatra elôforduló terü-
leteken az évi középhômérséklet 10,5-
11 °C között van, ugyanakkor a Tornai-
karszt állományai 8 °C alatti középhô-
mérsékleten is tenyésznek (Keresztesi,
1967). Európai elterjedésében a nyári
hónapokban a hômérsékleti maximum
30 °C fölött van, télen azonban a
szubmediterrán területeken nem csök-
ken 0 °C alá az átlaghômérséklet. Ezzel
szemben a leghidegebb hónapokban
kontinentális és szubmontán elôfordu-
lásokban kibírja az átlagos –10 °C-ot is,
sôt 1984/85 telén Olaszországban a –20
°C-ot is, károsodás nélkül eltûrte
(Bussotti, 1998). A szárazságtûrô képes-
sége kiemelkedô, egyes szerveinek hô-
tûrô képessége eléri a 45-54 °C-ot, ami-
vel valamennyi szárazságtûrô fafaj kö-
zött is elôkelô helyen szerepel (Pisek et
al., 1968). A nettó fotoszintetikus telje-
sítménye 18-23 °C közötti, maximuma

42 °C 10 lux megvilágítás esetén. Ez-
zel a molyhos tölgy átlagosan mintegy
3-8 °C-kal magasabb hômérsékleten ér
el maximális fotoszintetikus teljesít-
ményt, mint más fafajok (Pisek et al.,
1969). Az átlagos nettó fotoszintézis ter-
mészetes CO2-tartalom és optimális
egyéb külsô tényezôk mellett 16-17 mg
CO2·dm-2·h-1. Ezzel a levélfelületre vo-
natkoztatott értékkel a fénykihasználás
mértékét tudjuk jellemezni. A tölgy ro-
konait megelôzi, az igazán fényigényes
fafajoktól, mint pl. a nyárak (20-21)
vagy a magas kôris (20) elmarad. A tû-
levelûeket azonban messze túllépi (3-
12) (Lyr et al., 1992).

Évi csapadékmennyiség. Az évi csa-
padékmennyiség adatai között is igen
nagyok a szórások. A Keszthelyi-hegy-
ségben 700 mm feletti, de Monor kör-
nyékén mindössze 550-600 mm csapa-
dékmennyiség esetén is megjelenik.
750 mm-nél magasabb csapadékú tá-
jakról hiányzik. Elôfordulása a 350-450
mm tenyészidôszaki csapadékkal jelle-
mezhetô. Természetes európai elterje-
dési területein a csapadék szórása 500-
1000 mm közötti, ott, ahol 2-4 hónapon
keresztül a nyári szárazság és aszály a
jellemzô.

14 órai relatív páratartalom. A júliu-
si értékek szerint számított 56 %-nál ma-
gasabb értékû tájakon nem találjuk,
ezen belül azonban a Duna -Tisza közi
szórvány elôfordulásának termôhelyére
jellemzô 44% és a soproni, szárhalmi er-
dôre jellemzô 54-56%-os értékek képvi-
selik a szélsôségeket. 

Napsütés évi összege. Határozott
összefüggés itt sincs, helyesebben csak
mikroklímamérések segítségével lehet-
ne ilyet kimutatni. Általában azt mond-
hatjuk, hogy az 1800 órán aluli tájakon
nem fordul elô, viszont megtaláljuk
mindenütt, ahol a napsütés évi idôtarta-
ma 1900-2100 óra közé esik (Keresztesi,
1967). 

Hidrológiai igénye
A molyhos tölgyet csak a többlet-
vízhatástól független termôhelyeken ta-
láljuk, ahol az állományok pótlólagos
víztöbbletet sem a felületen összefutó vi-
zekbôl, sem pedig a talajvízbôl nem kap-
nak, ezért kizárólag a csapadékvízre, va-

Az év fája

Molyhos tölgy (Quercus pubescens)
termôhelyi igénye
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lamint a talajban tárolható hasznos vízre
vannak utalva. A nedves, vizes talajokat
egyenesen kerüli, viszont a legszárazabb
talajokon is megél (Koloszár, 1987). 

Talajigénye
Alapkôzet 

A molyhos tölgy elôfordulási helyei-
re általában a mésztartalmú alapkôzet
jellemzô, de megtaláljuk a sekély ter-
môrétegû, vulkanikus alapkôzeteken
is, mint pl. az andeziten vagy bazalton.
Meszes homokon (Monor, Gödöllôi-
dombvidék) ritkább, gyakoribb a lö-
szön és pannon üledéken, esetleg ezek-
nek a homokkal keveredett változatán
(Keszthelyi-hegység, Szántód, Ságvár).
Legjellegzetesebb termôhelyei mészkö-
vön és dolomiton találhatók (Tornai-
karszt, Vértes, Balaton-felvidék). Sem-
leges kémhatású mállástermékeket lét-
rehozó, szilárd alapkôzetek közül elô-
fordul még bazalton, andeziten, rioli-
ton, valamint ezek tufáin (Visegrádi-
hegység, Bükk, Balaton-felvidék). Erô-
sen savanyú mállásterméket eredmé-
nyezô kôzeteken (fillit, agyagpala, sa-
vanyú homokkô, gránit stb.), valamint
folyami eredetû sóderes kavicson kép-
zôdött talajokról hiányzik (Keresztesi,
1967). 

Kitettség
Mindig a melegebb kitettségû oldala-

kon jelenik meg nagyobb mértékben,
ahol a klíma szárazságát még a talajé is
emeli. Elsôsorban tetôkön, déli, délkeleti
lejtôkön, azok felsô, leginkább kopároso-
dásnak kitett részein találjuk. Északi olda-
lakon csak alacsonyabb dombvidékeken
jelenik meg, ha a talaj termôrétege erózió
vagy természetes lepusztulás folytán elvé-
konyodik (30-40 cm vastag). 

Tengerszint feletti magasság
A molyhos tölgy alföldi szórvány elô-

fordulásai 100 m tengerszint alatti magas-
ságon vannak. Igazán az alacsonyabb
dombvidékek és hegyek alsóbb régiói-
ban tenyészik. Mint a tatárjuharos tölgyes
uralkodó fafaja az Alföldet szegélyezô
alacsony dombok kontinentális klímaha-
tást mutató hátain, melegebb oldalain ta-
láljuk 150-200 m magasságban. Hegyvi-
dékeken a karszt-bokorerdôk és mész-
kedvelô tölgyesekben 350-400 m magas-
ságig nagyobb tömegben fordul elô. Fel-
jebb csak szórványosan megy. A Kárpá-
tokban 700 m-ig kúszik fel, azonban zárt
állományokat csak 500 m-ig alkot.

Talaj
A molyhos tölgy nálunk határozottan

mészkedvelô, a gazdag CaCO3-tartalmú
talajokat kedveli, Dél-Európában a talaj
iránt közömbös. Ennek oka lehet, hogy
a dél-európai laterit talajok bázistelítet-
tek, így elôfordulásának pH optimuma
6-8 pH közötti, 5 pH-nál alacsonyabb
pH-jú talajokon nem fordul elô. Erôsen
kilúgozott, túlságosan kötött, levegôt-
len talajokról kiszorul, inkább a lazább
talajokat részesíti elônyben. Azonban a
kötöttebb és tömöttebb vörösagyagos
rendzinákon is megjelenik. Leggyako-
ribb elôfordulása a váztalajokon ill. a
kôzethatású talajokon van, azonban a
sekély termôrétegû, erodált barna erdô-
talajokon is feltûnik (Keresztesi, 1967). 

Váztalajok
A molyhos tölgyet a váztalajok közül

leggyakrabban a dolomiton és andeziten
képzôdött, sekélyen vagy mélyen fel-
aprózott köves-sziklás váztalajokon
találjuk. A kôtörmelék között meghúzó-
dott, gazdag humusztartalmú talajrésze-
ket használja ki. Mivel az ilyen talajok
hasznosítható vízkészlete minimális,
csupán néhány napi, a növények számá-
ra felvehetô nedvességet képesek csak
tárolni. Másrészt fekvésük is rendszerint
meredek oldalakon van, ahol a molyhos
tölgy erôsen letörpült, göcsörtös, görbe
törzsalakú fává nô, mindössze 6-8 méter
magasságot ér el, és véderdô jellegû ál-
lományokat alkot. Kedvezôbb a helyzet
a laza alapkôzeten kialakult váztalajo-
kon, mint pl. a földes váztalaj esetében.
Bár a vízgazdálkodás itt sem jó, az alap-
kôzet bizonyos mennyiségû vizet mégis
képes tárolni, és a gyökerek lehatolásá-
nak fizikai akadályai nincsenek. Az ilyen
talajokban rendszerint a mésztartalom
nagysága határozza meg a molyhos
tölgy növekedési erélyét, bár gazdasági
erdôre itt sem számíthatunk, a ligetes
megjelenés jellemzô. Egy Budakeszi
környéki molyhos tölgyes dolomittör-
meléken kialakult sziklás-köves váztala-
jának talajvizsgálati eredményeit mutatja
be az 1. táblázat. 

A termôréteg csupán 10 cm vastag,
20% kôzettörmelékkel. Alatta már olyan
mértékû a váz, hogy talajjal a további-
akban nem számolhatunk. A 22% szén-
savas mésztartalom igen magas, tovább
emeli a talajok egyébként is magas

holtvíz-tartalmát, még inkább szárazab-
bá téve, az igen gazdag humusztartal-
mú, fekete színû, déli kitettségû oldal
feltalaját. 10 cm alatt található mállott
törmelék gyenge vízgazdálkodású, amit
az alacsony hy-érték is mutat. Mindeb-
bôl érthetô, hogy a molyhos tölgy csak
görbe törzsû, 5-6 méter magas sarjak
alakjában jelenik meg sztyepprétekkel
váltakozva (Keresztesi, 1967).

A váztalajokon a molyhos tölgyet to-
vábbra is célszerû, ill. szükségszerû
fenntartani. Ezeken a sekély talajú, szá-
raz, meleg termôhelyeken kevés fater-
metû növény él meg. A talajerózió elle-
ni védelmet igen jól ellátja. Gyökérzete
a talajfelszínt gazdagon behálózza, ko-
ronája sok fényt enged át, az alatta ki-
alakuló dús cserjeszint a talajt megfele-
lôképpen védi a szél és s csapadék ero-
dáló hatásával szemben. 

Kôzethatású talajok
A kôzethatású talajok AC-szintes ta-

lajok, ahol az A-szint 30-40 cm vastag,
fekete, humuszban gazdag, amelyeken
a molyhos tölgy már laza záródású véd-
erdôket alkot. Magassága a mészkövön
és dolomiton kialakult fekete rendz-
inákon a 10 métert ritkán éri el. Délies,
erôs sugárzásnak kitett termôhelyeken
számolnunk kell a talajok erôs felmele-
gedésével, mivel a talajok színe sötét.
Másrészt viszont a magas humusztarta-
lom miatt igen megnô a holtvíz-tarta-
lom, emellett igen erôs gyepkonkuren-
ciával kell számolnunk. A molyhos
tölgy növekedését a törmelékmennyi-
ség nagysága és a termôréteg mélysége
is jelentôs mértékben meghatározza. A
fizikailag málló dolomit törmelékei kö-
zött a gyökerek mélyebbre lehatolhat-
nak, ugyanakkor a mészköves rendz-
inákon a víztárolás lehetôségei jobbak.
Egy lajta-mészkövön kialakult jellemzô
szelvényt a mutat be Sopron környéki
molyhos tölgyesbôl a 2. táblázat. Gyak-
ran elôfordulhat, hogy a dolomitra vagy
mészkôre rátelepült löszréteg humu-
szosodik, és morfológiailag a fentebb
ismertetettekhez hasonló szelvényt al-
kot. Ez a törmelék hiánya alapján kü-
lönböztethetô meg, elôbbinél kedve-
zôbb adottságú (Keresztesi, 1967).

(folytatás a 68. oldalon)

1. táblázat. Köves-sziklás váztalajon álló molyhos tölgyes talajszelvénye

Mélység pH pH CaCO3 Váz hy 5h H
(H2O) (KCl) (%) (%) (%) (cm) (%)

0-10 7,3 6,7 22 20 4,56 18,5 14,7

10-45 7,9 7,3 83 90 0,75 39,0 2,3

45-200 8,3 7,5 93 90 0,22 50,0



A vörösagyagos rendzina szelvé-
nyek magas agyagtartalmuk vízmegkötô
képessége ellenére is több hasznosítható
vízzel rendelkeznek a molyhos tölgy szá-
mára. Kevésbé jellemzô rájuk a jelenté-
keny humuszakkumuláció, ezért a moly-
hos tölgy magassága 10-13 m között van,
sôt 40 cm-nél mélyebb termôréteg esetén
elérheti a 15 métert is (pl. Budakeszi kör-
nyékén). Ugyancsak jobb vízgazdálko-

dással rendelkeznek a humuszkarbonát
talajok, amelyeknek laza alapkôzete a
40-50 cm vastag termôréteg alatt a gyö-
kerek mélyebb lehatolását teszik lehetô-
vé. Ilyen körülmények között a molyhos
tölgy – az elegyfajokkal – már zárt állo-
mányt alkot, és magassága meghaladja a
15 métert. Egy jellemzô talajszelvényt
Budakeszi környékérôl mutat be a 3.
táblázat (Keresztesi, 1967).  
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(folytatás az 56. oldalról) 2. táblázat. Fekete rendzinatalajon álló molyhos tölgyes talajszelvénye

Mélység pH pH CaCO3 Váz hy 5h H
(H2O) (KCl) (%) (%) (%) (cm) (%)

0-30 7,7 7,4 33 30 5,82 16,5 15,1

30- 7,7 7,2 80 100 0,27 24,0

Az adatokból látható, hogy a felsô 30
cm-es rétegben az erdô hatására már
megindult a mészvándorlás, itt a legala-
csonyabb a pH, és a legkisebb a szénsa-
vasmész-tartalom. A humuszban gaz-
dag, homokos vályog fizikai féleségû
talajnak még továbbra is magas a
holtvíz-tartalma, azonban a mélyebb
gyökerezhetôség lehetôvé válik. 

Az andezitbôl alakult rankerek és
erubáz talajok a vörösagyagos rend-
zinához hasonlóan jobb vízkötô képes-
ségûek, ezért létrejöttük helyének lejt-
fokától és termôrétegük mélységétôl
függôen a molyhos tölgyek 10-15 m
magasságot elérnek. Közülük – mé-
lyebb termôrétegüknél fogva – a
rankerek kedvezôbbek, a barna rend-
zinákkal együtt zárt molyhos tölgyese-
ket eredményeznek, az állomány ma-
gassága meghaladhatja a 15 métert is. 

Barna erdôtalajok. 
A barna erdôtalajokon a molyhos

tölgy csak akkor jelenik meg, ha termô-
rétegük vastagsága nem éri el az 50 cm-t,

illetve ha ez mélyebb, akkor déli kitett-
ség vagy nagyobb lejtfok miatt a vízgaz-
dálkodási viszonyok erôsen romlanak.
Hegy- és dombvidékeinken rendszerint
csak a Ramann-féle barna erdôtalajo-
kon találunk molyhos tölgyet, bár a
Keszthelyi-hegység 350 méter magas ge-
rincén, a dolomiton lerakódott homo-
kon, kovárványos barna erdôtalajon
is találkoztunk vele. Az alacsonyabb
dombos vidékeken leggyakrabban cser-
nozjom- vagy karbonátmaradványos
barna erdôtalajon jelenik meg. Ezek a
talajtípusok a domb- és hegyvidékek,
valamint az alföldi sík vidékek találkozá-
sánál jöttek létre, és kialakulásukra mind
az erdôtalajokra, mind pedig a cser-
nozjom talajokra jellemzô talajképzôdési
folyamatok rányomták bélyegüket (Mát-
raalja, Bükk-alja stb.). Gyakori lehet a
molyhos tölgy a rozsdabarna erdôta-
lajokon is, ahol az alapkôzet lehet me-
szes homok vagy homokkal keveredett
lösz. Egy Ramann-féle barna talajon elô-
forduló budakeszi molyhos tölgyes talaj-
szelvényét mutatja be a 4. táblázat.

3. táblázat. Humuszkarbonát talajon álló molyhos tölgyes talajszelvénye

Mélység pH pH CaCO3 Váz hy 5h H
(H2O) (KCl) (%) (%) (%) (cm) (%)

0-30 7,7 7,0 17 kevés 3,76 22,0 8,6

30-50 7,8 7,0 27 kevés 2,28 23,0 2,7

50-200 8,2 7,4 33 kevés 1,53 30,5

4. táblázat. Ramann-féle barna erdõtalajon álló molyhos tölgyes talajszelvénye

Mélység pH pH CaCO3 Váz hy KA H
(H2O) (KCl) (%) (%) (%) (%)

0-8 6,3 5,2 5,20 50 9,7

8-40 6,6 5,9 4,58 40 1,9

40-60 7,9 7,1 19 2,72 36 1,7

60-100 8,0 7,2 44 1,55 33

A déli oldal enyhe lejtôjén a dolomitra
rakódott löszön kialakult erdôtalaj ter-

môrétege 40-60 cm, a kilúgozódás már
megtörtént, a szerkezet diós, víztároló

képessége kedvezô, s a hy-értékek alap-
ján az alapkôzet is homokos vályog, már
bizonyos mértékû vízmegkötô képesség-
gel rendelkezik. Emiatt a pszeudomicéli-
umokkal gazdagon ellátott löszben is ta-
lálhatunk gyökereket. Mivel ezeknek a
talajoknak a vízháztartása, valamint a táp-
anyag-szolgáltató képessége egyaránt
kedvezô, ezeken a talajokon találjuk a
legméretesebb molyhos tölgyeket. Ter-
mészetesen a termôhelyi feltételek javu-
lásával megjelenik a cser, a kocsánytalan
tölgy valamint az egyéb lombos fafajok,
így a molyhos tölgy legfeljebb elegyben
fordul elô (Keresztesi, 1967).

A barna erdôtalajokon a molyhos
tölgynek azonban csak akkor van létjo-
gosultsága, ha a barna erdôtalajok ki-
sebb-nagyobb mértékben erodálódtak.
Ennek következtében kialakult csonka
erdôtalajokon a termôréteg vastagsága
sekély, 20-30 cm alatti, az alapkôzet
erôsen meszes. Ilyen esetekben a moly-
hos tölgy továbbra is fenntartható.

(folytatjuk)

Elismerés
a jubileumi
könyvnek
A FEIEA (a 13 országot és 5000 tagot tö-
mörítô, Szakújságírók Egyesületeinek
Európai Szövetsége) minden évben ér-
tékeli az üzemi, üzleti kiadványokat, fo-
lyóiratokat. A FEIEA GRAND PRIX
2001. nevû versenyt öt kategóriában
hirdetik meg, közülük az évkönyv kate-
góriában mérette meg magát idén a
SEFAG Rt. jubileumi kiadványa, a Há-
rom évtized a somogyi erdôkben. A
könyv nagy sikert aratott, mivel a 158
elôdöntös közül bekerült a döntôbe,
ahol kategóriájában a hetedik helyen
végzett. Olyan cégek évkönyvei elôzték
meg, mint a Tesco Anglia, a Német Va-
s-utak, a TÜV Austria, de két nagy bank
is végzett az élmezônyben. A tíz nemze-
ti szervezetet képviselô tíztagú zsûribôl
az osztrák és a svájci zsûritag a máso-
dik, a holland pedig a harmadik helyre
sorolta a somogyi kiadványt.

A könyv megírásában és szerkeszté-
sében sok jelenlegi és nyugdíjas kollé-
gánk vett részt, akiknek a munkáját ez-
úton is megköszöni a SEFAG Rt.

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!




