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A magyar kõris ökológiai igényének jel-
lemzésére legjobban az elterjedési terü-
lete alkalmas. Magyar kõrissel elsõsor-
ban a Balkán északi részén, a Pannon-
medencében, Nyugat-Ukrajnában talál-
kozhatunk. Magyarország sík vidéki te-
rületein – az erdõtervi adatok szerint –
mindenütt megjelenik (BARTHA et al.,
1995). Mivel az erdõtervi adatok, a ma-
gyar kõris esetén nem biztos, hogy meg-
bízhatóak, elõfordulását elsõsorban a
Duna és a Tisza, valamint mellékfolyói, a
Dráva-sík, valamint a Dél-Dunántúl
dombvidékeihez és a Duna-Tisza köze
vizes termõhelyeihez köthetjük. A Szi-
getközben a magas kõris helyettesíti.

Ökológiai igényének vizsgálatára ér-
demes azon erdõtársulások termõhe-
lyét bemutatni, ahol leggyakrabban elõ-
fordul. Magyar kõrissel elsõsorban a
tölgy-kõris-szil (keményfás) ligeterdõk-
ben, a sík (és domb-) vidéki gyertyá-
nos-kocsányos tölgyesekben, az égerlá-
pokban, valamint a sziki tölgyesekben
találkozhatunk. A magyar kõris átmene-
ti fafaj a fûz-nyár (puhafás) ligeterdõk-
bõl a tölgy-kõris-szil (keményfás) liget-
erdõ állományai felé (MAJER, 1972). A
fenti társulások termõhelyének jellem-
zését TÓTH (1958) és JÁRÓ (2000)
munkája alapján tehetjük meg.

Az alföldi területeink mintegy két-
harmadát valamikor azonális, a felszíni
és a felszín alatti vizek által meghatáro-
zott növénytársulások borították. Ezek
fennmaradását a folyók árhullámai, a
felszínre, illetve a felszín közelébe
emelkedõ talajvíz, valamint a mélyedé-
sekben tartósan megmaradó víz tette
lehetõvé. Egy-egy jelentõsebb árhullám
után az egyes termõhelyek és így a raj-
tuk található növénytársulások is gyor-
san megváltozhattak. A folyószabályo-
zások, ill. az egyre ritkábbá váló tartós
elöntések hatására a termõhelyekben
gyors változások következnek be. Így
folyó menti bokorfüzesek alakulhattak
át pár évtized alatt fûz-nyár ligeterdõvé
(JÁRÓ, 2000).

A tölgy-kõris-szil (keményfás) liget-
erdõk elsõsorban erdõssztyepp klímá-
ban fordulnak elõ, de megtalálhatóak a
zárt tölgyes, illetve a gyertyános-tölgyes
klímában is. A szélsõséges klimatikus
adottságokat a kedvezõ hidrológiai vi-
szonyok mérséklik, amelyek meghatá-
rozóak a magyar kõrist is tartalmazó ál-
lományok életében. Ezen erdõk az árte-

rek középmagas fekvésû területein ala-
kulnak ki, amelyek a folyók átlagos kö-
zépvízszintje felett 2-3 méterrel találha-
tóak, és vegetációs idõszakban csak 1-4
hetes vízborítást kapnak (TÓTH, 1958).
Ha a terület feltöltõdése, vagy meder-
változás miatt az elöntés megszûnik,
akkor a tölgy-kõris-szil ligeterdõ foko-
zatosan átalakul, és akár gyertyános-
kocsányos tölgyes alakulhat ki, mint
ahogy az Alsó-Duna mentén néhány
termõhelyen már meg is történt. Mivel
az alföldi folyóink folyamatosan változ-
tatták medrüket és nagy mennyiségû
hordalékot raktak le, a mellettük talál-
ható ligeterdõk elhelyezkedése és kiter-
jedése is mindig változott.

A fenti területek az erdészeti hidroló-
giai besorolás alapján idõszakos vagy
változó vízellátásúak (JÁRÓ, 2000), de
lehetnek állandó vízhatásúak is. Ilyen
körülmények között elsõsorban humu-
szos öntéstalajok, öntés-erdõtalajok, il-
letve a nyers öntéstalajok kombinációi
találhatók meg, ezeken a talajokon kell
keresnünk a magyar kõris optimális ter-
mõhelyi körülményeit is. Ezen talajok
kialakulásában a rendszeres elöntés ját-
szik döntõ szerepet. Az egyes elöntések
során, a terület folyótól való távolsága,
a víz sebessége és az elöntés idejének
hossza függvényében különbözõ szem-
csenagyságú üledékek rakódnak le. Mi-
vel ilyen helyzetben az elöntések nem
tartanak hosszú ideig, lehetõség van
szerves anyag felhalmozódására, így

humuszos réteg, illetve humuszos ön-
téstalaj létrejöttére. Hasonló módon ala-
kulnak ki az öntés erdõtalajok is, ezek-
nél azonban az erdõállomány hatására
erõteljesebb savanyodás lép fel, és
gyakran megjelennek a diós szerkezeti
formák (SZODFRIDT, 1993). [Megje-
gyezzük, hogy az utóbbi talajtípust a
mezõgazdasági talajosztályozás nem
különíti el (STEFANOVITS el. al.,
1999)]. Az elöntések változásával gyak-
ran elõfordul, hogy a humuszos szintre
újra szervesanyag-mentes üledék rakó-
dik le, így a humuszos szint elteme-
tõdik, és a talaj legfelsõ rétege humusz-
mentes lesz, ebben az esetben beszél-
hetünk nyers öntéstalaj kombinációról.
Termõképességében ez nagyban ha-
sonlít az elõzõ két típushoz. A fenti ta-
lajok általában mély vagy középmély
termõréteggel, és az öntésanyagtól füg-
gõen különféle fizikai féleséggel ren-
delkeznek. Míg a Tisza és mellékfolyói
mentén elsõsorban agyag, agyagos vá-
lyog és vályog fizikai féleségû, túlnyo-
mórészt savanyú öntésanyaggal talál-
kozhatunk, addig a Duna mentén az
öntésanyag nagy része meszes kémha-
tású finom és durva homok.

Lényegesen kisebb kiterjedésûek azok
az állományok, amelyek átmenetet ké-
peznek a keményfás ligeterdõk és a gyer-
tyános-tölgyesek között, és elsõsorban a
gyertyános-tölgyes klímájú Szatmár–Bere-
gi-síkon fordulnak elõ, kis kiterjedésben
(JÁRÓ, 2000). Termõhelyeik sok tekintet-
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ben hasonlóak a keményfás ligeter-
dõkhöz. Hidrológiájukban idõszakos
vagy változó vízellátottságúak, a többlet-
víz a vegetációs idõszakban egyszer-két-
szer feltölti a talaj természetes vízkapacitá-
sát (JÁRÓ, 2000). Talajuk leggyakrabban
öntés-erdõtalaj, illetve réti erdõtalaj. Mind-
két talaj kialakulásában az öntéshatás mel-
lett igen jelentõs az erdõ savanyító hatása
is. A réti erdõtalajon, a többletvízre utaló-
an, rozsdabarna elszínezõdés is megfi-
gyelhetõ a szelvényben (SZODFRIDT,
1999). A talajok fizikai félesége leggyak-
rabban vályog vagy agyagos-vályog,
középmély vagy mély termõréteggel. Ál-
talában savanyú vagy gyengén savanyú
kémhatásúak (JÁRÓ, 2000).

A magyar kõrissel találkozhatunk
még a sík (és domb-) vidéki gyertyá-
nos-kocsányos tölgyesekben is. Ilyen
állományok szórványosan az alföldek
peremi területein fordulnak elõ. A ma-
gyar kõris elsõsorban a Dél-Dunántú-
lon (Belsõ-Somogy, Dráva-sík) jelenik
meg a fenti társulás elegyfajaként
(BARTHA, 2004), ahol még nagyobb ki-
terjedésben megtalálhatóak a gyertyá-
nos-kocsányos tölgyes állományok. A
fenti állományok megjelenését elsõsor-
ban a kedvezõbb, nedvesebb mikroklí-
ma teszi lehetõvé, így elsõsorban a mé-
lyebb fekvésû lapályokban, a hegy- és
domblábak széles talpú völgyeiben ta-
lálkozhatunk velük.

Ezek a gyertyános-kocsányos tölgyes
állományok túlnyomórészt valamikori
öntéstalajokon, lejtõhordalék talajokon
és kisebb kiterjedésben barna erdõtala-
jok egyes típusain állnak. Hidrológiáju-
kat tekintve többletvízhatástól független,

idõszakos vagy szivárgó vizes termõhe-
lyeken találkozhatunk a magyar kõrissel.
Az öntés, illetve a hordalék jellegnek
megfelelõen különféle fizikai féleségû
rétegek rakódhatnak egymásra. Ezen ré-
tegek víztartó képessége és a talajvízszint
mélysége nagyban meghatározza az állo-
mányok növekedését. Tápanyag-ellátott-
ságuk rendszerint jó, sõt kiváló, hiszen a
folyamatos hordalék-lerakódás mindig
szervesanyag-lerakással is járt, így gya-
korlatilag a teljes talajszelvényben van
felvehetõ, mineralizált tápanyag. Ezek az
öntés- és hordaléktalajok gyakran az ál-
lományok hatása alatt, évszázadokon ke-
resztül, öntés-erdõtalajjá, ill. lejtõhorda-
lék erdõtalajjá fejlõdtek, jelezvén, hogy
az erdõnek is jelentõs szerep jutott a talaj-
képzõdésben. Ennek nyomai a szintek
differenciálódásában, mérsékelt kilúgo-
zásban és szintdifferenciálódásban, a ha-
sábos szerkezet B-szintben történõ meg-
jelenésében vannak.

A magyar kõris kis elterjedésû nö-
vénytársulása a magyar kõrises égeres
láperdõ. Ez a társulás fõleg a
Duna–Tisza köze, a Szatmár–Beregi-
sík, a Nyírség és a Belsõ-Somogy magas
talajvizû medencéi, egykori morotvái
tõzegén alakul ki. A tõzegképzõdés fel-
tétele, hogy a tenyészidõszak egy részé-
ben a talajvíz a felszínig felemelkedjen.
Magyar kõris elõfordulása esetén a ma-
gas talajvíz mindig mozog, így nincs
vízpangás, a víz általában oxigénben
gazdag. A fentieknek megfelelõen a
magyar kõrises égeres láperedõ felszí-
nig nedves, illetve vízzel borított hidro-
lógiájú területeken található meg. Mivel
kialakulásában a talajvíz játssza a leg-

fontosabb szerepet, a száraz erdõs-
sztyepp klímájú területektõl kezdve a
gyertyános-tölgyes klímájú területekig
elõfordul (JÁRÓ 2000).

A vízhatásnak megfelelõen a magyar
kõrises égeres láperdõk talajának kiala-
kulásában a tõzegképzõdés (szerves
anyag víz alatt történõ felhalmozódása)
és a kotusodás (szerves anyag ásványo-
sodása) játszik igen nagy szerepet. Álta-
lában lápos réti talajon és síkláp talajon
találkozhatunk magyar kõrissel a fenti
körülmények mellett. A lápos réti tala-
jokban tipikus tõzeg nem található, mi-
vel feltalajának szerves anyaga, az
idõszakosan fellépõ száradás miatt, hu-
muszosodik. A kotus síkláp talajok,
amelyek általában vízzel borított, vagy
felszínig nedves hidrológiájúak, ritkán
száradnak ki, így itt esetleg tõze-
gréteggel és kotus réteggel is találkoz-
hatunk. Mivel ezek a termõhelyek már
vizesebbek, itt a mézgás éger az uralko-
dó fafaj, a magyar kõris alárendeltebb
szerepet játszik. A fenti talajok általában
sekély vagy középmély termõrétegûek.
A vízzel borított tõzeges síkláp talajon a
magyar kõris már hiányzik (JÁRÓ,
2000). Amennyiben az égerlápok a ta-
lajvízszint csökkenése miatt száradni
kezdenek, az éger fokozatosan kiszo-
rul belõle, így a magyar kõris alkot
konszociációt („kõrisláp”) (BARTHA,
2004).

A lecsapolások, árvízmentesítések
eredményeképpen a korábbi tölgy-
kõris-szil ligeterdõk termõhelyeinek
egy része  a felszínhez közeli, a sófel-
halmozódás szempontjából a kritikus-
nál magasabb talajvíz eredményekép-
pen elszikesedett. Ilyen termõhelyi kö-
rülmények között jöttek létre a sziki töl-
gyesek, amelyekben megtalálhatóak a
magyar kõris gyenge növekedésû pél-
dányai is. Ezen erdõssztyepp klímában
található termõhelyekre a változó, illet-
ve az idõszakos vízellátottság jellemzõ.
A vegetációs idõszak kezdetére a talaj-
vízszint megemelkedik, aminek
köszönhetõen a talaj vízzel telítõdik.
Ugyanakkor a megemelkedõ talajvíz-
szint nagy mennyiségû sót hoz magával
a mélyebb rétegekbõl, amely sók a szá-
razabb idõszakokban a felsõbb talaj-
szintekben kicsapódnak, és azok elszi-
kesedését okozzák. A korábbi öntésta-
lajok, réti talajok esetleg hordaléktala-
jok egy része kezdetben mélyben sós
altípussá, azt követõen pedig szolonye-
ces szikessé alakult. Ennek látható mor-
fológiai jele a B-szint oszlopos szerke-
zete, valamint a kimutatható magas ki-
cserélhetõ nátriumtartalom az adszorp-

1. ábra – Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítô és lecsapolási
munkálatok megkezdése elôtt (LÁSZLÓFFY W. nyomán). (Jelmagyarázat: 1= idôszakosan
vízzel borított területek, 2 = állandóan vízzel borított területek.)
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ciós komplexekben. Ezen termõhelyi
körülmények között a magyar kõris
megmaradt, azonban jól nem fejlõdik.

A fentiek alapján elmondhatjuk,
hogy a magyar kõris ökológiai igényét
elsõsorban a folyó menti, talajból szár-
mazó többletvízzel rendelkezõ ter-
mõhelyek elégítik ki. Ezen termõhe-
lyek valamikor a mainál sokkal na-
gyobb kiterjedésûek voltak Magyaror-
szágon, amit jól mutat az 1. ábra. A tá-
jon megjelenõ ember igen jól alkal-
mazkodott a helyi sajátságokhoz, és
mivel elsõsorban halászatból, legel-
tetésbõl és fakitermelésbõl, valamint
vadászatból élt, az ökológiai
tényezõkhöz igazított fokgazdálkodás-
sal igyekezett számára kedvezõ irány-
ba befolyásolni a vízviszonyokat
(KAÁN, 1939, MOLNÁR, 1996). Ez a
gazdálkodási mód elsõsorban a mozgó
vizek megjelenésének kedvezett, és az
év nagy részében megfelelõ vízellátott-
ságot jelentett a legelõk és az erdõk
számára. A XIX. századi nagy vízren-
dezési munkák a folyó menti kemény-
faliget erdõk, így a magyar kõris
visszaszorulását eredményezték. A
nagy kiterjedésû idõszakosan, illetve

állandóan vízzel borított területek ki-
terjedése erõsen csökkent.

Az ármentesített területeken a szára-
zabbá válással a talajfejlõdés más irány-
ban indult meg. Réti talajok és cser-
nozjom talajok jelentek meg, amelyeken
a magyar kõris már nem találja meg
élõhelyét (2. ábra). Ezen talajoknál a ta-
lajvíz hatása gyakran gyenge, illetve tel-
jesen megszûnik. Az Alföld kedvezõtlen
klimatikus viszonyai között, ilyen töb-
bletvízhatástól független termõhelyeken
a magyar kõris már nem tud
megfelelõen fejlõdni. Néhány állománya
a sziki tölgyesekben fennmaradt, ezek
azonban a kedvezõtlen termõhelyi
tényezõk hatására csak sínylõdnek.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a
magyar kõris azokon a termõhelyeken
fordul elõ hazánkban, ahol több-
letvízigényét ki tudja elégíteni. Ehhez a
szárazabb klimatikus körülmények
(erdõssztyepp klímaöv) között a talaj-
vízbõl, vagy elöntésbõl származó több-
letvíz szükséges, míg a kedvezõbb pá-
rásabb körülmények között (gyertyá-
nos-kocsányos tölgyes állományok) e
nélkül is jó növekedést mutathat, azon-
ban ezeken a termõhelyeken is a

szivárgó vizes termõhelyek jelenthet-
nek igazán kedvezõ vízellátottságot.
Mivel melegigényes fafaj (HARACSI,
1975), a fagytól különösen fiatal korban
szenved (MAJER, 1972). Elõfordulása
elsõsorban síkságokhoz és a domblá-
bakhoz köthetõ, a hegyvidékeket elke-
rüli. Fényigényes fafaj, csemetekorban
árnytûrõ, de az árnyalásnak 10-15 éves
koráig meg kell szûnnie. Idõs korában
igényli, hogy a koronája fényben úsz-
szon (MAYER, 1977).

A talajjal szemben nem különösen
igényes, kedveli a tápanyagban és bázi-
sokban gazdag, nedves talajokat, eltûri
az oxigénben szegény, glejes rétegeket
is (MAYER, 1977). Savanyú (4,5 pH-nál
kisebb), tápanyagban szegény, homok-
talajok nem alkalmasak a magyar kõris-
nek. Pszeudoglejes és extrém nedves
termõhelyeken igen sekély gyökérzetet
fejleszt. Leginkább a nyers és humuszos
öntéstalajokon, azok kombinációin, ön-
tés erdõtalajokon, réti talajokon, réti
erdõtalajokon, lejtõhordalék talajokon
valamint lejtõhordalék erdõtalajokon,
valamennyi talajtípus esetében kedvezõ
vízellátottság mellett, azaz viszonylag
magas talajvízállás mellett vagy rend-
szeres elöntéssel bíró termõhelyeken
találjuk. Dombvidékeken elsõsorban
szivárgó vizes barnaföldön, vagy lejtõ-
hordalék talajon tenyészik.

A magyar kõrisnek alkalmas termõhe-
lyek kiterjedése az utóbbi évszázadok-
ban erõsen leszûkült. Hazánkban mint-
egy 22 ezer km2-nyi árterület volt az ár-
mentesítések elõtt, ebbõl 20,5 ezer km2

került mentesítésre (SOMOGYI, 2000) és
mezõgazdasági mûvelésbe való bevo-
násra. Az ilyen beavatkozások ezeken a
területeken a magyar kõris végét jelentet-
ték. Ennek megfelelõen meglévõ állomá-
nyait – lehetõséges szerint – védeni kell,
amelynek alapvetõ feltétele a termõhely
védelme, ill. a számára kedvezõ ter-
mõhelyi feltételek visszaállítása.

A felhasznált irodalmat a szerzõk szí-
vesen bocsátják az érdeklõdök rendel-
kezésére.

2. ábra – A talajképzôdés „idôsora” a folyóvölgyekben, különbözô talajvízhatás alatt
(VÁRALLYAY, 2000 nyomán). (Jelmagyarázat: A = ármenetesítés elôtt, B-C = ármentesítés
után, Tv = talajvízszint, 1 = nyers öntéstalaj, 2 = humuszos öntéstalaj, 3 = mészlepedékes cser-
nozjom, 4 = öntés réti talaj, 5 = réti talaj, 6 = réti csernozjom, 7 = terasz csernozjom, a = eolikus
homok, b = lösz, c = öntésagyag, iszap, finom homok, d = durva homok, kavics, e = kavics.)
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