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Az olasz tölgy (Quercus virgiliana Ten.)  
a Keszthelyi-hegységben (Előzetes közlemény) 
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Magyarországon a molyhos tölgyek csoportját 3 faj alkotja. Ezek közül 2 minden probléma nélkül 

elkülönítésre került, a hazai florisztika kiteljesedése óta. Igy a Qu. frainetto, a magyar tölgy KITAIBEL óta 
egyértelműen ismert és elkülönítésre került, természetesen más névvel (Qu. conferta) jelölve. Ugyancsak 
közismert a molyhos tölgy (Qu. pubescens) mint egy déli elterjedésű  faj. Alakkörét kiterjedten kutatták már 
a 19. században is. Ezt az igen változatos alakkört O. SCHWARZ (1936) is monográfiájában két fajra bontotta, 
és elkülönítette a Qu. virgiliana fajt, olaszországi termőhelyről leírva. A hazai tölgyfajok botanikai 
ismeretének revízióját SOÓ (1964, 1968, 1970) javasolta. Ezek között szerepelt a Qu. virgiliana, sőt SOÓ 
(1970) már az egykori szinoním nevek között a Qu. budayana. Ezzel egyidőben ennek a munkának a 
terepbotanikai részét  MÁTYÁS Vilmos folytatta, eredményeit igen részletesen dolgozatok sorában foglalta 
össze (in KERESZTESI 1967, MÁTYÁS 1975). SOÓ (1970) felsorolja a magyarországi előfordulásokat, a korábbi 
számos szinoním név mellett. A megjelölt termőhelyek közül hiányzik a Keszthelyi-hegység, pedig a 
szubmediterrán hatás miatt feltételezhető volt a jelenléte. Ezt a sem erdészek, sem pedig botanikusok által 
nem ellenőrzött és mindezideig nem publikált jelenlétet kívánja az 1. táblázat pótolni. 
 

1. ábra. Molyhos tölgyek aránya néhány lelőhelyen a Keszthelyi-hegységben 
 

 Qu. pubescens Qu. virgiliana 

Termőhely ∑ db db % db % 
Bányafő-tető 24 11 45,8 13 54,2 
Négyszögű-h. 62 33 53,2 29 46,8 
Varsás-h. 24 17 70,8 7 29,2 
Ló-h. 66 18 27,3 48 72,7 
Összesen: 176 79 44,9 97 55,1 

 

A Qu. pubescens és Qu. virgiliana szétválasztása a gyakorlatban távolról sem olyan egyszerű mint SOÓ 
(1964, 1968, 1970) vélte. Ugyan a későbbi határozókulcsok is meglehetősen jól elkülönítő morfológiai 
bélyegekkel dolgoznak (SIMON 1992; ADLER et al. 1994), de mint erről már a 19. századi dendrológiák is 
tudósítanak a Qu. pubescens a legváltozatosabb tölgyfaj, sőt SCHWARZ a legnehezebben rendszerezhetőnek 
tartja a zárvatermők között! Ezért nem csodálható, hogy ijesztő alakbeli változatosságról ír ezt jóval 
megelőzve FEKETE – MÁGOCSY-DIETZ (1896). A levelek változatossága mellett még a terméskocsány 
változatossága is ismert. SIMONKAI in FEKETE – MÁGOCSY-DIETZ (1896) beszámol egy fáról, amelyik egyik 
évben hosszúkocsányú termést, míg a következő évben ülő terméseket hozott. Ez utóbbi jelenség 
meglehetősen zavarónak tűnik és ellentétben áll a többi fajnál is elkülönítésre használt bélyeget illetően. 
Bizonyára érdemes ezt az állítást a kutatási területre a jövőben felülvizsgálni. (Annak ellenére, hogy az 
eredeti megfigyelő SIMONKAI volt).  

A keszthelyi-hegységi Qu. pubescens és Qu. virgiliana alakkörök igen változatosak. A szakirodalomban 
található formák és szubformák alig követhető tengere további gyarapítása helyett a fajhatár további 
finomítása látszik célszerűnek. Helyeselhető az osztrák álláspont, a határozókönyvben kifejezetten 
megjelölik a nehezen elkülöníthető fajokat, így a Qu. virgiliana esetében is így járnak el (ADLER et al. 1994). 
 

Az alábbiakban a vizsgált lelőhelyeken gyűjtött anyag alapján megkíséreltem a két faj 
megkülönböztetését: 
 

1. Bányafő-tető: A hegytetőn (418 m) nagyobb területű plató van, az itt található nagytermetű fák vegetatív 
bélyegek alapján egyrészt olasz tölgyek, egy részük termése rövidkocsányú, de megfigyeltem 
hosszútengelyű  termést is. 
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2. Gyötrős (249 m): Ugyancsak viszonylag egyenletes felszínű terület, általában sok nagy cser között több 
fatermetű olasz tölgy is van, ezek terméskocsánya jól kivehetően általában 2 cm körüli. A vegetatív 
ismérvek is nagyon jellemzőek, legnagyobb változatosság a levélnyél hosszában van. (A privatizáció 
miatt ez a lelőhely – mely BORBÁSnak is kedvelt gyűjtőhelye volt –  közeljövőben meg fog semmisülni!) 

3. Négyszögű-hegy (329 m): A D-i lejtésű sziklás gerinc mellett a mélyebb talajú termőhelyeken sok 
tipikus olasz tölgyet lehet találni, ezek terméskocsánya jól fejlett. 

4. Nagy-Messzelátó-hegy (364 m): Az előző heggyel együtt a hegység közepén helyezkednek el és más 
értékes fajok (Cyclamen purpurascens, Daphne laureola stb.) is jelen vannak. Itt is több olasz tölgyet 
figyeltem meg, mint mindenütt a mélyebb talajú termőhelyeken. 

5. Varsás-hegy (231 m): Közvetlen Felsőgyenes fölé emelkedő alacsony domb. A csúcson talán az egykori 
legeltetés hatására sok a tipikus Qu. pubescens, túlnyomó többségük cserje alkatú, de van közöttük 
alacsonyabb fa is. Ezek levelei tipikusan kicsik és igen változatosak. Az alacsonyabb részek erdő jellegű 
helyein faalakú olasz tölgyekkel. 

6. Ló-hegy: Közvetlen az üdülőházak felett Felsődiás felett. 1961-ben még művelt terület (pl. mandulás) 
vette körül. Itt a nyílt dolomit gerincen főleg Qu. pubescens, a mélyebb talajú részeken pedig a Qu. 
virgiliana rendkívül változatos példányai élnek. Ezek között találtam igen nagylevelű és hosszúkocsányú 
termésű változatot is. Ez a változat van a legközelebb a múlt században felismert Qu. budayana-hoz. 

7. Kula-domb: A Hajagos és Csobánc közötti domb. Mivel itt 4 Stipa-faj (S. dasyphylla, S. pulcherrima, S. 
tirsa, S. capillata) is előfordul teljesen egyértelműen meleg-száraz termőhely, meszes homokon. 
Vegetatív bélyegeik alapján az itt lévő fatermetű tölgyek is nagyobbrészt olasz tölgyként azonosíthatók. 
A Keszthelyi-hegység molyhos tölgyes termőhelyein É-D irányban néhány termőhelyen a megfigyelt 

egyedeket a bejárt vonal mentén megszámoltam. Ezzel egy valamelyest megközelítő viszonyt kívántam a két 
faj között rögztíteni. Feltűnő jelenség, hogy a településközeli dombokon a dolomitélek igen száraz 
termőhelyein elsősorban Qu. pubescens található, a Qu. virgiliana mindig mélyebb talajú helyeken fordul 
elő, főleg a lejtők alján, a fatermetű többi tölgyek között. A társulásbeli viselkedés megfelel BORHIDI (1969) 
megállapításának a Keszthelyi-hegységre nézve is. 

A két faj elkülönítése jelentős nehézséggel jár, mert a határozó bélyegek nagyrészt vegetatív ismérvekre 
alapozódnak és ezek rendkívül változatosak. A legnagyobb problémát a fiatal, cserje alakú Qu. virgiliana 
példányok azonosítása jelenti. Ezeken a vegetatív  bélyegek (levélnyél, levéllemez hossza) rendkívül 
változóak. A hajtáson az alsó levelek nyele rövidebb, mint a csúcson, a csúcsi levelek tekinthetők 
jellemzőnek. Ugyancsak megtévesztő lehet a levéllemez mérete, ami még a vegetációs időszak ökológiai 
feltételeitől is függ. Viszonylag legbiztosabban a fatermetű, makktermő példányok határozhatók a 
terméskocsány (virágzati tengely) hossza alapján. Különleges nehézséget jelent egyetlen fán belül az ún. 
jánosnapi hajtások teljesen eltérő levéllemez nagysága és alakja is. (Már leírta FEKETE – MÁGOCSY-DIETZ  
1896). 

A formák és szubformák problémája csakis hosszabb vizsgálat után és megjelölt fák további 
megfigyelése után lesz talán tisztázható. Mindenek előtt kívánatos a fajhatár további tisztázása. Különösen 
fontosnak tartom a nővirágzat (termés) tengelyének ökológiai befolyásoltságát ellenőrízni e két faj esetében. 

A jövőben figyelembe kell venni EHRENDORFER (1984) megállapításait a tölgyfajok speciális 
fajfogalmáról is. Nevezetesen, hogy a molyhos tölgyek is syngameont képeznek és a szóbanforgó faj egy 
semispecies. A semispeciesek kezeléseúj jelenség lesz a határozókönyvekben. 

Végezetül köszönetemet fejezem ki dr. BARTHA DÉNESnek, aki a szakirodalom feltárásában segített, 
valamint a gyűjtött anyagot ellenőrizte. 

Összefoglalás 
 

A Keszthelyi-hegységben a molyhos tölgyek mintegy fele az olasz tölgy (Qu. virgiliana) alakköréhez 
tartozik. 

A Qu. virgiliana határozása vegetatív bélyegek alapján azért jelent bizonytalanságot, mert a 
tulajdonságok jelentősen változnak ökológiai hatásokra (teljesen más típusú levelek a másodrendű hajtásokon 
stb.). 
 

Zusammenfassung 
Die adriatische-Eiche (Quercus virgiliana Ten.) in Keszthelyer-Gebirge (W-Ungarn) 

L. ALMÁDI 
 

In Keszthelyer-Gebirge vorkommende Flaumen-Eichen sind in der Hälfte zur adriatischen-Eiche gehörig. 
Die in Ungarn benutzten Bestimmungsbücher bei der Eichen werden auf vegetative Organen gegründet. Die-
Flaum-Eichen sind dagegen sehr variabel, deshalb bedeuten Bestimmungs-schwierigkeiten. 
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