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A bálványfa társulási viszonyainak jellemzésére 16 állományban összesen 52 felvételt készítettem, ezek nagy 
része – mivel a bálványfa nagy, összefüggő állományai a fővárosban ritkák – Budapesten kívüli területeken 
készült. A felvételeket a talajképző kőzet szerint 4 csoportba soroltam (homokon [5 álomány/16 felvétel], 
löszön [2 á./6 f.], mészkövön [4 á./14 f.] és dolomiton [5 á./16 f.] kialakult állományok), ezeket külön-külön 
és összevontan is értékeltem. Az állomány-felvételezések során külön listában – „állományon kívül” 
megnevezéssel – felvettem azokat a fajokat, melyeket az állományok szélén, és azok közvetlen közelében 
találtam. Az állomány határát önkényesen ott jelöltem ki, ahol a talajból bálványfa-sarjak és/vagy törzsek 
már nem emelkedtek ki, vagyis ahol a bálványfa borítása a cserje- és a gyepszintben már 0 volt (a 
lombkoronaszintben a bálványfa e területek fölé nyúlhatott). Ezzel az volt a célom, hogy hozzávetőleges 
információt szerezzek arról a vegetációról, amely a bálványfa megtelepedése előtt az adott területen volt. Az 
állományokban és közvetlenül az állományok szélén felvett adatokból életformák (RAUNKIAER), szociális 
magatartástípusok és ökológiai mutatók (BORHIDI) szerint csoportrészesedést számítottam. 
Az életformák csoportrészesedése alapján megállapítható, hogy állományon kívül a fák (MM. és M.) aránya 
egyötöde az állományban tapasztaltnak, ebből arra következtetek, hogy a bálványfa alapvetően fátlan, vagy 
„gyéren fásult” termőhelyeket foglalt el. A dolomiton felvett állományokban a törpecserjék (Ch.) aránya az 
állományon kívülinek közel egyharmadára csökken, ez elsősorban a nagyfokú beárnyékolással 
magyarázható. Az állományban talált évelők (H.) aránya két ötöde az állományon kívülinek, az egyévesek 
(Th.) aránya kissé magasabb, a kétévesek (TH.) és a geofitonok (G.) aránya pedig kissé alacsonyabb mint 
állományon kívül. 
A szociális magatartástípusok csoportrészesedése alapján egyértelműen nyilvánvalóvá válik a bálványfa 
vegetáció-szegényítő hatása. Állományon kívül még viszonylag magas a specialisták (S), a kompetitorok (C), 
a generalisták (G) a természetes pionírok (NP) és a természetes zavarástűrők (DT) aránya, állományban ezek 
részesedése rendre mintegy 1/5, 2/3, 2/3, 1/21 és 2/3 részére csökken; a természetes gyomfajok (W) és a 
meghonosodott idegen fajok (I) aránya nem számottevően (1,1 ill. 1,2-szeresére) nő, – figyelemre méltó 
viszont ezen belül, hogy a löszön felvett állományokban a természetes gyomfajok aránya felére csökken; a 
behurcolt adventívek (A) részesedése elenyésző mértékben csökken, a ruderális kompetitorok (RC) aránya 
kétszeresére, az agresszív tájidegen inváziós fajok (AC) aránya pedig ötszörösére emelkedik az állományon 
kívülihez képest. 
Az ökológiai mutatók csoportrészesedése. A növények BORHIDI-féle relatív hőigény indikátorszáma (TB) az 
állományon kívülihez képest kissé megemelkedik, az eltolódás főként a lösztalajon felvett állományoknál 
mutatkozik meg. A relatív talajvíz- illetve talajnedvesség indikátorszámait (WB) vizsgálva szembetűnő, hogy 
a WB spektrum az állományon kívül még kiegyenlített görbét mutat, állományon belül pedig erősen leszűkül 
a félüde termőhelyet jelző növényekre. Hasonló spektrumszűkülés tapasztalható a talajreakció relatív 
mértékszámában (RB) is, hogy az állományokban megnő a mészkedvelő illetve bazifil fajok aránya. A 
nitrogénigény relatív értékszámainak (NB) elemzése azt mutatja, hogy az állományokban lecsökken a 
tápanyagban szegény talajt jelző, és felszaporodik a nitrogénjelző növények aránya. A növények relatív 
fényigényét jelző indikátorszámok (LB) tekintetében kismértékű eltolódás tapasztalható az árnyéktűrőbb 
kategóriák felé. A relatív kontinentalitás (KB) spektrumának súlypontja az állományokban eltolódik a közép-
európai súlypontú oceánikus–szuboceánikus fajok felé. 
A cönológiai csoportok részesedése alapján az indifferens fajok aránya az állományokon kívül, és az 
állományokban egyaránt kiugróan magas (36,3 ill. 48,2 %), ezen belül homokon és dolomit alapkőzeten 
állományban arányuk magasabb (1,6–1,8-szoros). A lombos erdők csoportján belül a Prunetalia spinosae, a 
Quercetalia pubescenti-petraeae és a Querco-Fagetea elemek állományban rendre 3; 2; és 2,5-szörösére 
emelkedik. Az antropo-zoogén félcserjések, gyepek és rétek csoportjába tartozó növények részaránya 
állományban fele, negyede, ötöde az állományon kívülinek, közülük a legerősebb (egyötödére való) 
csökkenés a Festucetalia valesiacae elemek körében tapasztalható. A zavart termőhelyek növénytársulástani 
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csoportján belül az állományon kívüli és belüli részesedés tekintetében részben növekedés (kétszeresére: 
Arction lappae és Artemisietea) részben csökkenés (felére: Secalietea és Chenopodietea) tapasztalható. 
A vizsgált állományok termőhelyének hemeróbia fokozatait a JALAS és SUKOPP által felállított skála [SUKOPP, 
1978] szerint az egy és kétévesek, valamint a neofitonok aránya alapján határoztam meg. Eszerint az 
állományok szegélye β-euhemerob–mesohemerob kategóriába, maguk az állományok pedig a β-euhemerob–
polyhemerob csoportba tartoznak. 
Berlin belvárosának vizsgálata alapján SUKOPP (1981) a bálványfát a semleges és lúgos, ugyanakkor száraz 
termőhelyek jellemző adventív fájának tartja. A fentiekben vázolt saját vizsgálataim alapján hazai viszonyok 
között a bálványfa ettől eltérő niche-t foglal el, állományaiban a félüde termőhelyek növényei dominálnak. 
BORHIDI a bálványfára a következő ökológiai mutatószámokat állapította meg: TB8, WB5, RB7, NB8, LB6, 
KB3. Saját állományfelvételeimben az egyes mutatószámok a következő értékeknél (vastagítva és aláhúzva) 
adták a maximumot: TB5–6–7–8, WB5, RB6–7, NB7–8, LB6–7, KB3–4–5. Ebből az a következtetés vonható 
le, hogy a BORHIDI-féle ökológiai mutatók jól visszaadják felvételeim eredményeit, csupán a TB és az LB 
értéket lehetne kissé módosítani. Ehhez hasonló állomány-felvételezési módszerrel lehetőség van az 
adventívek már meglévő mutatószámainak pontosítására (például a Morus alba vagy az Acer negundo 
esetében), illetve a hiányzó mutatók közvetett kiszámítására (például a Ptelea trifoliata vagy a Celtis 
occidentalis esetében). 
A 16 állomány 52 felvételéből készített összevont tabella értékelése. A teljes összevont tabellából csökkenő 
konstancia szerint tekintsük át a legfontosabb fajokat a következő táblázatban: 

 
Faj fő termőhely: K[n:52]/A-D[%]  Konstancia átlagos 
(h = homok; l = lösz; m = mészkő;  
d = dolomit) 

szint [n:52] [%] K borítás [%] 

Ailanthus altissima A 43 83 V 58,7 
Robinia pseudoacacia A 10 19 I 17,6 
Acer negundo l:4/57,5 A 5 10 I 47,0 
Morus alba A 5 10 I 7,2 
Cerasus mahaleb m:2/15 A 2 4 I 15,0 
Ailanthus altissima B 52 100 V 51,7 
Crataegus monogyna B 26 50 III 6,5 
Robinia pseudoacacia B 16 31 II 4,2 
Rosa canina l:2/0,5; m:3/1 d:7/2,2 B 12 23 II 1,6 
Sambucus nigra  h:3/0,7; l:3/1,7; m:6/9 B 12 23 II 5,0 
Acer negundo h:5/3,8; l:4/35 B 9 17 I 17,7 
Ligustrum vulgare m:4/1,8; d:4/1,5 B 8 15 I 1,6 
Acer campestre l:2/1,3; m:5/2,1 B 7 13 I 1,9 
Ulmus minor l:2/0,5; m:2/2,5 d:3/1,3 B 7 13 I 1,4 
Acer platanoides l:4/1,1; m:2/1,5 B 6 12 I 1,3 
Celtis occidentalis h:4/1,8 B 6 12 I 2,1 
Prunus spinosa l:1/0,5; m:2/20,5 d:3/1,3 B 6 12 I 7,6 
Cerasus mahaleb m:4/6,3; d:1/2 B 5 10 I 5,4 
Euonymus europaeus l:2/,08; m:2/1,5 B 5 10 I 1,3 
Lycium barbarum l:2/2; m:3/16,8 B 5 10 I 10,9 
Syringa vulgaris m:2/5; d:1/60 B 3 6 I 23,3 
Ailanthus altissima C 52 100 V 11,6 
Galium aparine C 34 65 IV 43,5 
Ballota nigra C 30 58 III 3,3 
Bromus sterilis C 25 48 III 13,9 
Bilderdykia convolvulus h:15/0,6 C 21 40 III 1 
Anthriscus cerefolium C 18 35 II 5,7 
Agropyron repens m:7/5,8; d:8/29,1 C 16 31 II 17,2 
Artemisia vulgaris m:7/1,6; d:6/2,5 C 15 29 II 1,8 
Geum urbanum h:3/4,2; l:4/40; m:7/1,8 C 14 27 II 13,2 
Sambucus nigra C 13 25 II 1 
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Melandrium album h:8/0,5; m:3/0,5 C 12 23 II 0,5 
Poa angustifolia C 12 23 II 4,5 
Taraxacum officinale C 12 23 II 0,5 
Muscari comosum h:10/0,7; m:1/0,5 C 11 21 II 0,6 
Ribes aureum h:11/9,3 C 11 21 II 9,3 
Torilis japonica m:3/0,5; d:6/2,3 C 9 17 I 1,7 
Convolvulus arvensis l:2/0,5; d:6/1,3 C 8 15 I 1,1 
Viola hirta m:6/1,4; d:2/1 C 8 15 I 1,3 
Arrhenatherum elatius d:7/1 C 7 13 I 1,0 
Chelidonium majus m:7/2,4 C 7 13 I 2,4 
Lactuca seriola C 7 13 I 0,5 
Robinia pseudoacacia h:2/0,8; l:4/0,7 C 7 13 I 0,7 
Artemisia absinthium d:6/1,6 C 6 12 I 1,6 
Cardaria draba C 6 12 I 0,9 
Conium maculatum C 6 12 I 2,8 
Erigeron canadensis m:5/0,5 C 6 12 I 0,5 
Polygonatum odoratum h:2/4,5; m:4/1,3 C 6 12 I 2,3 
Urtica dioica C 6 12 I 2,5 
Acer negundo h:1/1; l:4/5 C 5 10 I 4,2 
Celtis occidentalis m:5/0,6 C 5 10 I 0,6 
Cirsium vulgare C 5 10 I 0,8 
Clematis vitalba m:3/2,6; d:2/0,8 C 5 10 I 1,9 
Dactylis glomerata C 5 10 I 0,7 
Falcaria vulgaris m:1/2; d:4/1,9 C 5 10 I 1,9 
Rumex patientia m:2/1,8; d:3/0,7 C 5 10 I 1,1 
Vicia villosa h:1/0,5; l:4/0,9 C 5 10 I 0,8 
Lithospermum purpureo-coeruleum C 2 4 I 25,3 
Parietaria officinalis C 1 2 I 15 

 

A fajok neve után feltüntettem az egyes termőhely-csoportok konstancia és átlagos borítás értékeket abban az 
esetben, ha a faj látszólag kötődött az egyes talajképző kőzettípusokhoz. Azoknál a fajoknál, amelyek mind a 
négy termőhelytípusban nagyjából egyforma értékkel szerepeltek, külön jelölést nem alkalmaztam. A fenti 
táblázatból a következő megállapítások vonhatók le: 
A vizsgált bálványfa-állományok lombkoronaszintjében talajtípustól függetlenül akcidens elemként jelen van 
a Robinia pseudoacacia és a Morus alba. Ezekhez löszön kialakult talajon az Acer negundo, mészkövön a 
Cerasus mahaleb járul viszonylag magas borítás mellett. Az állományok cserjeszintjében általános 
akcesszórikus elem a Crataegus monogyna, szubakcesszórikus a Robinia pseudoacacia, a Rosa canina, és a 
Sambucus nigra, viszonylag alacsony borítási értékekkel. A cserjeszint akcidens elemei közül magas borítási 
értékével kitűnik az Acer negundo. A Syringa vulgaris magas borítási értéke a budai Sashegyen felvett 
állomány magas orgona-borításából adódik (jóllehet ez a felvételi négyzet kiválasztásának következménye, a 
budai Sashegyen található ritkás bálványfa-állományokban azonban nem tudtam olyan kvadrátot kijelölni, 
amelyekben ne lenne orgona). A cserjeszint részben fák fiatal példányaiból, részben cserjékből áll. A 
gyepszintben uralkodó szubkonstans faj a Galium aparine, akcesszórikus elemek a Ballota nigra, a Bromus 
sterilis, és a Bilderdykia convolvulus. A szubakcesszórikus fajok közül említést érdemel az Anthriscus 
cerefolium, mely minden talajtípuson előfordult, valamint a Muscari comosum és a Ribes aureum, melyek 
majdnem kizárólag a homoki állományokat kísérték. Az akcidens lágyszárúak közül magas borítási értékével 
kiemelkedik a Lithospermum purpureo-coeruleum és a Parietaria officinalis, ennek erős vegetatív 
szaporodásuk lehet a magyarázata. 
Több esetben megfigyeltem, hogy a bálványfa-állományok közvetlen közelében lévő Asclepias syriaca 
sosem volt jelen az állományokban. Ezt nem lehet csupán az árnyékolással magyarázni, mert ugyanakkor 
akác és főleg nemesnyár (Populus × canadensis) alatt a selyemkóró kiterjedt polikormont alkot. Ennek 
magyarázata valószínűleg a bálványfa – az akácétól eltérő – allelopátiás hatásában keresendő. 
A felvételezések során megjegyzésként feljegyeztem a bálványfa-állományok legidősebb egyedeinek 
törzsátmérőjét. Ebből következtetni lehet az állományok korára, amely a legtöbb esetben nem lehetett több 
20–30 évnél. A legidősebb állomány, melynek korát a tulajdonosok elbeszélése alapján sikerült pontosan 
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meghatározni, legalább 37 éves volt, Kunadacs külterületén. Az állomány méretei lehetővé tették, hogy 
benne két 20×20 m-es kvadrátot jelöljek ki. Az gyepszint ebben az állományban volt a leggazdagabb (25 faj). 
Ez véleményem szerint az állomány korával függ össze, mert a környező flóra tagjaiból megfelelő idő 
elteltével az állományokban megjelennek és megmaradnak azok a fajok, amelyek képesek tartósan együtt 
élni a bálványfával. 
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Abstract 
Floristical–cenological investigation of tree-of-heaven (Ailanthus altissima) stands  

in the surroundings of Budapest 
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For characterizing the cenological circumstances of tree of heaven in Hungary in 16 stands altogether 52 
recordings have been made, the great part of which outside Budapest. Records are classified by the soil 
forming rock into 4 groups (on sand, loess, limestone and dolomite), these are evaluated by the soil forming 
rock, and aggregated too. During recording special attention have been paid to species, which were found at 
the edges of stands and their closest vicinity. The purpose of this was to obtain approximate data from the 
vegetation, which existed at the given area before the establishment of tree of heaven. From the records 
group participation of life forms (RAUNKIAER), social behaviour types and ecological indicator values 
(BORHIDI) have been counted, by the results the vegetation impoverishing effect of tree of heaven is obvious. 
Group participation of cenological groups shows prominently high percentage of indifferent species outside 
and inside stands as well. In case of elements within the group of deciduous forests a rise can be seen in 
comparison with that of outside stands. Proportion of plants of anthropo-zoogenous semishrubs, turfs and 
meadows decreases, among them the strongest (to its one fifth) decrease can be experienced within the group 
of Festucetalia valesiacae elements. Within the cenological group of disturbed habitats, partly increase, 
partly decrease can be seen. Hemerobic grades of habitats at the edge of stands belong to beta-euhemerobic–
mesohemerobic, and the stands themselves to beta-euhemerobic–polyhemerobic group. 
In the crown layer of investigated stands of tree of heaven Robinia pseudoacacia and Morus alba are present 
as accidental elements independently of soil type. In the shrub layer of stands Crataegus monogyna is a 
common accessorical element, Robinia pseudoacacia, Rosa canina and Sambucus nigra are subaccessorical 
with a relatively low abundance. From accidental elements of the shrub layer Acer negundo is prominent 
with its high abundance. The herb layer is dominated by the subconstant Galium aparine, accessorical 
elements are Ballota nigra, Bromus sterilis and Bilderdykia convolvulus. Among subaccessorical elements 
Anthriscus cerefolium is worthy of mention, which occurred in all soil types, and Muscari comosum and 
Ribes aureum, which accompanied almost only stands of sandy soils. 
The herbaceous layer was the richest (25 species) of the oldest stand (at least 37 years old at Kunadacs). To 
my mind this is connected with the age of the stand, because from the members of the surrounding flora – 
after an adequate period passes – inside stands appear and remain species, which can permanently live 
together with tree of heaven. 
 

 
 


