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Tatárjuharos-lösztölgyes maradványok a  
Nyugat-Mezõföldön (elõzetes közlemény) 

 

SONNEVEND Imre 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, H-82200 Veszprém, Vár u. 31. 
 

A geográfusok felosztása szerint (PÉCSI et al. 1990) a Nádasdladánytól és Sárkeszitõl déli irányban 
elterülõ, a Sárrét lapályához képest 50-90 m-rel magasabban fekvõ térség is a Sárrét kistájba tartozik, bár attól 
szemmelláthatóan különbözik, mind a kissé hullámos felszíni formák, mind a lösz alapkõzet tekintetében. 

A növényföldrajz ezt az alapvetõen löszbõl felépülõ, kisebb-nagyobb völgyekkel is tagolt, dél felé 
egészen Úrhidáig, Polgárdiig, Füléig és Csajágig húzódó löszhátat is a Mezõföld flórajárásba sorolja. A 
hajdani nagyobb uradalmak részeként (Õsi községben a Székesfehérvári R. k. Püspökség, Nádasdladány-
Sárkesziben a Nádasdy család hitbizománya, Fülén a Veszprémi R. k. Káptalan ), e térségre különösen 
jellemzõ módon a kiterjedt szántóföldek között több, kb 50-300 ha-os, zömmel õshonos fafajokból álló 
erdõfolt is fennmaradt.Területüntõl a Déli-Bakony Cotino-Quercetum társulásainak igen tipikus megjelenési 
formáit felmutató inotai Baglyas-hegy mindössze 12 km-re fekszik. 

1970-tõl fogva erdõtervezõként, 1986 után erdõfelügyelõként is többször jártam ezekben az erdõkben. 
Akkori feljegyzéseimet az IBOA térképezés miatt idén elõszedve, ötlött szemembe az az adat, amely a 
Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb. tömeges elõfordulására utalt a nádasdladányi un. Kasza-völgyi 
erdõben. 

2001 év tavaszán újra bejárva a területet, megállapíthattam, hogy a botanika számára érdekesnek tûnõ 
területtel van dolgom, ugyanis az erdõ összetétele és az aljnövényzet a tatárjuharos lösztölgyes fennmaradt 
töredékére utalt. Az alábbiakban, elõzetes közleményként összefoglalom a tapasztaltakat, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a társulásfelvételeket és az erdõtömbök még részletesebb vizsgálatát a következõ évben 
szeretném elvégezni. 

A Mezõföldnek ezzel a szegletével foglalkozó botanikus munkájára eddig nem sikerült rábukkannom. 
FEKETE (1956), ZÓLYOMI (1957), BOROS (1959), VÖRÖSS (1987-88), HORVÁTH (1998) és mások munkái nem 
utalnak arra, hogy a vizsgálódásaikat a Nádasdladány-környéki területekre is kiterjesztették volna. 

A fajok elnevezéséhez SIMON (1992) munkája szolgált alapul. A földrajzi neveket az 1 : 10 000-es 
méretarányú erdészeti üzemi térképrõl és az ugyancsak 1 : 10 000-es állami alaptérképrõl vettem át. 

A legérdekesebbnek mindenképpen a Nádasdladány községhatárban fekvõ, de Jenõ faluhoz igen közel 
esõ Kasza-völgyi erdõ bizonyult. Itt a Sárrét lapálya felé enyhén lejtõ löszplatóba néhány hosszabb és több 
rövidke völgy vágódott. Ezek egyike a Kasza-völgy, amely Jenõ közsegtõl nyugatra veszi kezdetét és É-ÉK 
irányban, 1-1,5 km hosszan, zömmel erdõterületen, az aljában még idõszakos vízfolyást sem vezetve, húzódik 
Nádasdladány irányába. A fõ völgybe, elsõsorban annak jobb oldalán, számos apró mellékvölgy torkollik, 
melyek szintén erdõvel borítottak. 

Az erdõtömb magán viseli a tudatos erdõgazdálkodás nyomait. A legjobb termõhelyû részein ültetett 
kocsányos tölgyes, másutt, a közepes és még a gyenge termõhelyeken is zömmel elegyetlen akácosokat 
találunk. Ezek lösz alapkõzeten képzõdött mély és középmély humuszkarbonát és lejtõhordalék-erdõtalajon 
találhatók. A kisebb, és számunkra értékesebb meredek oldalú mellékvölgyek a legextrémebb termõhelyet 
adják, az erdõgazdálkodás ezeket elkerülte,tehát elsõsorban itt maradt fenn az õsi vegetáció legtöbb 
fragmentuma. 

Az egyik érdekes, névtelen völgyecske-pár a Közép-dülõ szántóföldjeitõl nyugatra húzódik, általuk 
közbezártan egy igen meredek oldalú lösz dombhát található, a völgyek talpa és a dombgerinc relatív 
magasságkülünbsége alig nagyobb egy famagasságnál, azaz 15-20 m-nél. 

A völgyaljban, 1-2 szál gyertyán mellett kevés kocsánytalan tölggyel, olasz tölggyel, molyhos tölggyel, 
mezei szillel, virágos és magas kõrissel elegyedve cseres található, alig 20%-os borítású Lithospermum 
purpureo-coeruleum L gyepszinttel. Kisebb Convallaria majalis L és Smyrnium perfoliatum L. foltok is 
vannak ugyanitt, a cserjeszintben többek között Lonicera xylosteum L.-mal. A meredek völgyoldalakon a cser 
mellett egyre több olasz és molyhos tölgy található, virágos kõrissel, mezei és tatárjuharral. Itt tavasszal az 
Anemone ranunculoides L. alkot aszpektust. 

Az alig 3-4 m széles gerincen igen idõs, kb. 80-100 éves, sarj eredetû molyhos tölgyek vannak, cserekkel, 
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virágos kõrisekkel, tatárjuharral, mezei juharral. A cserjeszint igen erõs: rendkívül érdekesek a Cotinus 
coggygria Scop.. szinte fává nõtt (12-16 cm vastag) példányai, ami az erdõ hosszú idõ óta tartó 
�érintetlenségét� bizonyítja, azonkívül Acer tataricum L., Ulmus procera Salisb., Cornus mas L., Viburnum 
opulus L., Rhamnus catharticus L., Crataegus monogyna L., Fraxinus ornus L., Prunus spinosa L., 
Euonymus verrucosus L. és Berberis vulgaris L. alkotja a cserjeszintet. 

A gyepszintet is szárazságtûrõ fajok, köztük számos erdõssztyepp-faj alkotja: itt uralkodó a Pipthatherum 
(Orysopsis) virescens (Trin.) Boiss., sok Lithospermum purpureo-coeruleum-mal.A dombtetõ igen meszes és 
sekély humuszkarbonát talaján a gyepszintben van még: Dictamnus albus L., Laser trilobum (L.) Borkh. (az 
Alföldre új !), Thalictrum aquilegifolium L. (a Mezõföldre új), Teucrium chamaedrys L., Anthemis tinctoria 
L. (a Mezõföldre új), Adonis vernalis L., Chrysanthemum corymbosum L. (a Mezõföldre új), Vincetoxicum 
hirundinaria L. 

Egy több száz méterrel DNy-ra magasodó, szintén meredek oldalú, löszös dombtetõn, ahol egy 
borzkotorék még gyerekfejnagyságú, mészkõszerû löszbabákat is a felszínre hozott, tatárjuhar nélkül virágos 
kõris, molyhos tölgy alkotja a fás szintet, néhány nagylevelû hárssal! Ugyanitt az apró tisztáson Dictamnus 
albus mellett Centaurea scabiosa L. is található. 

A Kasza-völgy feje alatt, ott, ahol az ültetett kocsányos tölgyes véget ér, a völgyalji akácosban, amelyben 
a tatárjuhar a cserjeszintben mindenütt jelen van, több ezer tõ Doronicum hungaricum található. Lenyûgözõ 
látvány május elején a még lombtalan akácos alatt, a karcsu szárai által magasba emelt sárgálló zergevirágok 
kinyílott virágsokasága. Itt, a völgyaljban is a fõ gyepalkotó a Lithospermum purpureo-coeruleum és a Geum 
urbanum L., a Polygonatum latifolium L.-al. Elõfordul itt még: Pulmonaria mollis Wulf., Valeriana 
officinalis L.. Megjegyzendõ, hogy az ültetett kocsányos tölgyes alatt már nincs zergevirág, holott a 
termõhely ugyanolyannak látszik és a tavaszi fényviszonyokban sincs lényeges különbség. 

Ugyanebben a völgyben, csak 500 m-rel lejjebb az Allium ursinum L. kis foltjaival is találkozhatunk, 
ültetett tölgyes és akácos szélén. 

Ahogy a zergevirágos völgyaljból a domboldal kiemelkedik DNY irányba,a talaj egyre meszesebb és 
sekélyebb lesz, ismét megjelenik a cserszömörce, hatalmas lehajló, vastag törzsekkel, sok példánya 
elszáradva,a lomkoronaszint záródása miatt. A cserszömörce felett itt már zömmel mezei szil van, az erdõt is 
errefelé fõleg ez a fafaj alkotja, de közéje spontán elegyedett a Celtis occidentalis L., mint a meszes 
mezõföldi talajok kedvelt fája. (E helytõl úgy 10-12 km-re K-ÉK-re, a Széchenyi Zsigmond könyveibõl 
ismert, Székesfehérvár szomszédságában található Sárpentelén is, a hajdani kastélykert közelében elõfordul a 
cserszömörce az ostorfával együtt, meszes homokon.) 

A zergevirág egy másik völgyben is elõfordul, alig 50-100 példányban, vegyes akácos-, valószínûleg 
ültetett korai és hegyi juharos-elegyes cseres erdõben. 

A Kasza-völgy legalján, ahol a nyugati oldalról már szántóföldek húzódnak a völgy talpáig, a völgyben 
lévõ erdõben, az erdõszéltõl 5-15 m-re több 100 tõ Phlomis tuberosa L. található.Közülük csak kevés 
virágzik, mert a koronaszintben 80-90%-os záródással akác, magas kõris,mezei szil és ecetfa található. A 
cserjeszintben sok fekete bodza, sóskaborbolya, mezei szil és akác, valamint kocsányos tölgy csemeték 
találhatók. A gyepszint 30-40 %-os borításban a macskaherén kívül az alábbi fajokból áll: Brachypodium 
pinnatum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Dactylis glomerata, Polygonatum latifolium, Viola sp., Geum 
urbanum, Lamium maculatum. 

Áttekintve a Kasza-völgy növénytársulásait, megállapítható, hogy a mezõföldi, hajdan nagyobb 
kiterjedésû tatárjuharos-lösztölgyes maradványával állunk szemben. Fajösszetételében sok hasonlóságot 
mutat a FEKETE (1956) által a Velencei-hegységben, Lovasberény határában löszön felvett tatárjuharos 
lösztölgyes társuláshoz. Az erdõterület különbözõ kitettségû, talajmélységû, és az elmúlt 100 év 
erdõgazdálkodása által különbözõ módon érintett részei a Mezõföld pusztai tölgyeseinek más-más 
jelegzetességét õrizték meg a mai napig. A tatárjuhar általános felbukkanása, a magyar zergevirág ilyen 
virulensen, akácosban is túlélõ hatalmas állománya, a macskahere erdõ alatt is meglévõ elõfordulása más 
erdõssztyepp fajok megjelenésével együtt -amit még különlegesen ötvöz a cserszömörce ilyen erõs jelenléte � 
bizonyítja ennek a ma már unikális reliktum társulásnak a meglétét. 

Ha az elõbbi terület után megvizsgáljuk a következõ, ettõl keletre fekvõ nagyobb erdõfoltot, az un. 
Vadaskertet (szintén Nádasdladány határa és szintén grófi erdõ volt 1945 elõtt), nagy kiterjedésû jó-közepes 
növekedésû cseres (-tölgyes) erdõt találunk. Több évtizedig a Honvédség használta, táborozási körletként. Ez 
az intenzív igénybevétel azonban nem alakította negatív elõjellel az erdõ eredeti, �õsi� vonásait. Olyannyira 
nem, hogy a teherautók és a sátorban lakó katonák által korábban intenziven használt nyiladékon Ajuga 
laxmanni (L.) Benth. töveket talált a velem együtt helyszínelõ Mészáros András kollégám. 

Ez az erdõtömb meglehetõsen zárt és aránylag egy korú (50-80 éves), így csak ott lehet a lösztölgyesek 
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jellegzetes növényeivel találkozni, ahol a kitettség miatt lazábbá válik az erdõ, vagy nyiladék tagolja azt, 
miáltal a napsütötte gyepek jobban meg tudnak jelenni. 

Itt a cseresek alját általában , szinte teljes záródással, helyenként második koronaszintként virágos vagy 
magas kõris fedi. A tatárjuhar elõfordul az alsó szintben, de csak szórtan. Csupán a nyiladékokon jelenik meg 
a Dictamnus albus, a Vincetoxicum hirundinaria vagy az Iris variegata L.. 

A Vadaskert ÉNy-i végében van az ún. Barackos, egy régi gyümölcsös maradványa. Szélein évtizedek óta 
nyitott erdõszegély volt, amely lehetõvé tette az õsi pusztai tölgyes növényzetének, annak ritka elemeinek a 
fennmaradását. Itt ismét találkozhatunk molyhos és olasz tölggyel, nagylevelû hárssal, virágos kõrissel. A 
Kasza-völgyi dombélhez hasonlóan itt is hatalmas méretû, vastag Cotinus-ok fordulnak elõ, de a Colutea 
arborescens L.,a Cerasus fruticosa Pall. is gyakori. Itt ízelítõt kaphatunk a hajdani lösztölgyes 
fajgazdagságából.Az augusztus végi felvétel alapján az alábbi érdekesebb fajokat regisztráltuk: több 100 tõ 
Ajuga laxmanni, valamint Lithospermum officinale és purpureo-coeruleum L. ,Inula germanica L., Inula 
conyza DC. . 

Ebben az erdõtömbben a két völgy mentén nem alakultak ki olyan extrém termõhelyek, mint a Kasza-
völgyben, csupán ezek északi kifutása körül, az elõbb említett Barackos táján jelzi a molyhos tölgy és a 
cserszömörce a növényzet érdekesebbé válását. 

A Vadaskert erdõtömbjét keleti irányban, széles szántóföldi mûvelés után ismét két, ezuttal kisebb cseres- 
tölgyes erdõfolt követi: a Csilléri-, és a Kiskeszi falurésztõl délre fekvõ Júliai-erdõ. Ezek is É-D irányú 
lõszhátakon fekszenek és zömmel cseresek. A cserszömörce azonban ezekben is elõfordul. a sekélyebb talajú, 
kiemelkedõ dombéleken vagy a meredekebb oldalakban. Ezek növényzetének kutatása még folyamatban van, 
akárcsak az Úrhida, Sárszentmihály és a Füle környéki erdõfoltoké. 

A tárgyalt terület eddig egy botanikai "senki földje" volt. Ezek után érdemes lesz mérlegelni az illetékes 
Duna- Ipoly NP Igazgatóságnak a terület védetté nyilvánítását, tekintettel arra, hogy a közel 50 éves állami 
(HM) kezelés után az erdõ a kárpótlási folyamattal magánszemélyek kezelésébe került, akik ezidáig zömmel a 
vadászatnak rendelték alá a területet. 
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Összefoglalás 
 

A Nyugat-Mezõföld területén, a Sárrét lapályának szomszédságában, a Nádasdladánytól délre húzódó 
löszhát egyes részein, elsõsorban annak meredek völgyoldalain és dombélein eddig ismeretlen tatárjuharos-
lösztölgyesek (Aceri tatarici -Quercetum roboris Zólyomi 1957) foltjai maradtak fenn, jellemzõen Cotinus 
coggygra-val a cserjeszintben, a Kasza-völgyben jelentõs Doronicum hungaricum és Phlomis tuberosa, a 
Vadaskert nevû erdõtömbben pedig Ajuga laxmanni elõfordulással. A Nyugat-Mezõföld lösztölgyeseinek 
kutatása 2002-ben folytatódik. 
 

Zusammenfassung 
Tatarenahorn-Eichen-Lösswald Fragmente in West-Mezõföld 

I. SONNEVEND 
 

Im Gebiet von West-Mezõföld, im Nachbargebiet des Flachlandes von Sárrét, an einigen, südlich von 
Nádasdladány liegenden Teilen des Löss-Rücken, zuerst an den steilen Talseiten und an den Schneiden der 
Hügel bestehen einige, bis jetzt unbekannte Fragmente des Tatarenahorn-Eichen-Lösswaldes. Die sind reich 
im Strauchschicht mit Cotinus coggygra. Im Teil des Waldes "Vadaskert=Wildgarten" findet man mehrere 
hundert Exemplare von Ajuga laxmanni, im Kasza-Tal ist ein sehr reicher Bestand von Doronicum 
hungaricum und Phlomis tuberosa. Die Forschung der Eichen-Lösswalder im West-Mezõföld wird im Jahre 
2002. vom Vervasser vortgesetzt. 
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