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Mikológiai vizsgálatainkat a Szigetközben, a Mosoni-Duna mentén található erdõ-komplexek területén 
végeztük. Az állandó mintavételi területek mind természetközeli erdõtársulásokban, mind az ezek élõhelyére 
ültetett erdõkben kerültek kijelölésre. Jelen munka a magas ártéren található tölgy-kõris-szil ligeterdõk 
(Pimpinello majoris-Ulmetum), gyertyános tölgyesek (Majanthemo-Carpinetum) , valamint zárt száraz 
tölgyesek (Piptathero virescentis-Quercetum roboris) állományaiban végzett vizsgálatok eredményeit mutatja 
be. Az adatok gyûjtése 1998-2000 évek folyamán történt. 
 

Bevezetés és irodalmi áttekintés 
 

Szigetköznek a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna által közrezárt területet nevezzük a Kisalföldön, bár 
botanikai szempontból a Mosoni-Duna jobb parti zónája is az egységhez tartozik (ZÓLYOMI 1937) . A terület 
változatos geológiai, geomorfológiai, klimatikus, vízháztartási és talajtani adottságainak köszönhetõ az itt 
megtalálható változatos élõvilág kialakulása. 

A Szigetköz éghajlata É-Ny-on mérsékelten hûvös, míg D-K-i részén mérsékelten meleg, az átlagos évi 
csapadékmennyiség 590 mm, az átlagos évi középhõmérséklet 9,56 C (MAROSI � SOMOGYI 1990) .  

A területen alluviális eredetû, karbonátos talajok találhatók (STEFANOVITS 1993) . A magas ártéri területek 
erdei a folyószabályozásnak köszönhetõen elárasztást nem kapnak. A magasabb térszínen található 
erdõállományok talajai öntéstalajok, amelyekben a legtöbb helyen már elindultak az erdõtalajokra jellemzõ 
folyamatok, tápanyagban gazdag talajok. 

A természetközeli erdõk kiterjedése a Szigetközben a mezõgazdasági és erdészeti tevékenységnek, 
valamint az árvízvédelmi munkálatoknak köszönhetõen jelentõsen visszaszorult. A mentett oldali erdõk 
helyén szántókat, legelõket hoztak létre. A terület erdeinek legnagyobb részét az eredeti vegetáció helyére 
ültetett erdõk alkotják, ezek zöme nemesnyáras, fekete- és erdei fenyves, fiatal kõrises, kocsányos tölgyes és 
juharos (SZABÓ � HAHN 1992) . A természetközeli erdõk azonban még ma is jelentõs kiterjedésben találhatók 
a Szigetközben (SIMON 1992) .  

A terület eredeti vegetációjának egyik legfontosabb társulása, az ártér magas térszínére jellemzõ tölgy-
kõris-szil ligeterdõ (Pimpinello majoris-Ulmetum) . Ezek lombkorona szintjében kocsányos tölgy (Quercus 
robur) , kõrisek (Fraxinus excelsior és F. pennsylvanica) , és nagyon kis számban mezei szil (Ulmus minor) 
található, elegyfaként Acer campestre és A. pseudoplatanus, Populus alba és Betula pendula is elõfordul. 
Több helyen tájidegen fafajokat telepítettek, mint például Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia 
pseudo-acacia, Gleditsia triacanthos. Gazdag cserjeszintjét Cornus sanguinea, Corylus avellana, Sambucus 
nigra alkotják. Aljnövényzetére jellemzõ fajok az Allium ursinum, Galanthus nivalis, Scilla vindobonensis, 
Convallaria majalis, Arctium nemorosum, Brachypodium sylvaticum, Impatiens parviflora. A szárazabb 
részeken a tölgy-kõris-szil ligeterdõk átalakulhatnak gyertyános-tölgyesekké (Majanthemo-Carpinetum) , 
ilyet a Szigetközben egy helyen találhatunk a Derék-erdõben. Lombkorona szintjében megtalálható a 
kocsányos tölgy (Quercus robur) , gyertyán (Carpinus betulus) , elegyfaként pedig Acer campestre és A. 
pseudoplatanus. Cserjeszintje gazdag, alkotói a Cornus sanguinea, C. mas, Corylus avellana, Sambucus 
nigra, Euonymus europaeus. Aljnövényzetében Fagetalia és dealpin elemeket találhatunk, mint Carex alba, 
Actaea spicata, Allium ursinum, Convallaria majalis, Galium odoratum, Anemone sylvestris. A legszárazabb 
helyeken alakulnak ki az üde-félszáraz, félszáraz élõhelyeken a zárt száraz tölgyesek (Piptathero virescentis-
Quercetum roboris) . Aljnövényzetükben számos xerotherm faj is elõfordul. Jellemzõ fajok pl. Lithospermum 
purpureo-coeruleum, Convallaria majalis, Viola hirta, Betonica officinalis. (KEVEY in: BORHIDI � SÁNTA 
1999, KEVEY 1998, SZABÓ � HAHN 1992)  
 

Ártéri erdõk területén számos mikológiai vizsgálat készült. Kiemelendõ Bujakiewicz munkássága, számos 
publikáció jelent meg Lengyelország és Észak-Amerika területén található ártéri erdõkben végzett munkáiról 
(BUJAKIEWICZ 1969, 1973, 1977, 1987, 1989, 1992 1994, 1997, 1999) . Hasonló élõhelyeken több kutató is 
végzett átfogó mikológiai munkát, Krisai-Greilhuber Bécs környéki erdõkben, Kost és munkatársai, valamint 
Winterhoff németországi erdõrezervátumok területén, Grosse-Brauckmann a Rajna mentén, Lisiewska 
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Lengyelország területén (KRISAI-GREILHUBER 1992, WINTERHOFF 1993, KOST et al. 1989, GROSSE�
BRAUCKMANN 1983, LISIEWSKA 1985) . A felsorolt mûveken kívül Dörfelt és Kalamees munkái tartalmaznak 
rövid jellemzést az ártéri erdõk gombavilágáról. (DÖRFELT 1981, KALAMEES 1980). Magyarországon 
kifejezetten az ártéri erdõk gombavilágáról nem jelent meg eddig publikáció, a Szigetköz területén eddig 
azonosított nagygomba fajokról készült munkánk napjainkban jelent meg (FODOR et al. 2001).  

Az ártéri erdõkben végzett vizsgálatok eredményei szerint ezekben az erdõkben legnagyobb arányban a 
szaprotróf gombafajok és ezen belül is a faanyagot bontók fordulnak elõ. Krisai-Greilhuber szerint az 
avarbontó fajok termõtestképzése követi a csapadékviszonyokat, a lignikol szaprotróf fajok azonban kevésbé 
érzékenyek a nedvességi viszonyokra, ezért rendszeresebben lehetséges regisztrálásuk ezeken az élõhelyeken. 
(KRISAI-GREILHUBER 1992, KOST et al. 1989, DÖRFELT 1981, BUJAKIEWICZ 1997) Ennek megfelelõen 
rendkívül alacsony a mikorrhizás fajok aránya, amelyet valószínûleg elsõsorban a talaj tápanyag-ellátottsága 
okoz (KOST et al. 1989, DÖRFELT 1981) . Ehhez kapcsolódik a nitrofrekvens és a bolygatott, magas 
szervesanyag-tartalmú talajokra jellemzõ fajok magas aránya is. Több szerzõ megemlíti még a melegkedvelõ 
fajok elõfordulását is ezeken az élõhelyeken. (KOST et al. 1989, DÖRFELT 1981, KRISAI- GREILHUBER 1992, 
BUJAKIEWICZ 1997)  

Az ártéri ligeterdõk mikológiai vizsgálata különösen fontos, mivel számos csak ezeken az élõhelyeken 
elõforduló faj ritkaságnak számít, és így az élõhely veszélyeztetése ezen fajok eltûnését vonhatja maga után. 
(KOST et al. 1989)  
 

Anyag és módszer 
 

A gombák vizsgálatára 3 erdõ-komplex részleteit választottuk a Bordacsi-, a Lóvári- és a Derék-erdõ 
területén. Az 1998. év õszén 2-szer, 1999. folyamán összesen 12-szer, a 2000. év folyamán pedig 7-szer 
jártuk be a területeket. Feljegyeztük a termõtestet képzõ gombák elõfordulási helyét. Megjelöltük a 
magyarországi gombafajok Vörös Listáján szereplõ fajokat (RIMÓCZI et al. 1999), és elkészítettük a talált 
fajok funkcionális spektrumát (ARNOLDS et al. 1995) . A gombákat fotóztuk és preparátumokat készítettünk. 
A fajnevek megjelölése KRIEGLSTEINER (1991-1993) alapján történt. Jelen munka a Környezetvédelmi 
Minisztérium támogatásával készült. 
 

Vizsgált területek: 
Derék-erdõ: gyertyános-tölgyes (Majanthemo-Carpinetum); zárt száraz tölgyes (Piptathero virescentis- 

Quercetum roboris). 
Lóvári-erdõ: tölgy-kõris-szil ligeterdõ (Pimpinello majoris-Ulmetum), 
Bordacsi-erdõ: tölgy-kõris-szil ligeterdõ (Pimpinello majoris-Ulmetum). 
 

Eredmények és értékelés 
 

A terepi vizsgálatok folyamán, a fent bemutatott természetközeli, a magas ártérre jellemzõ 
erdõtípusokban, azaz a Bordacsi- és a Lóvári-erdõ tölgy-kõris-szil ligeterdõ (Pimpinello majoris-Ulmetum), 
valamint a Derék-erdõ területén található gyertyános tölgyes (Majanthemo-Carpinetum) , és zárt száraz 
tölgyes (Piptathero virescentis-Quercetum roboris) foltjaiban összesen 102 faj jelenlétét jegyeztük fel 
(fajlista FODOR et al. 2001). 

A regisztrált fajok közül mikológiai szempontból kiemelendõ az a 32 faj, amelyek megtalálhatók a 
védelemre javasolt gombafajok listáján. Ezen ritka fajok közül a listán a legjobban veszélyeztetettek (1-2 
kategória) az Amanita solitaria (Bull.:Fr.) Merat, Clitocybe lignatilis (Pers.:Fr.) Karst., Flammulaster 
limulatus (Weinm. Fr.) Watl., Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.:Fr.) Singer, Leucocoprinus badhamii 
(Berk.& Br.) Locq., Marasmiellus candidus (Bolt.:Fr.) Sing. és Volvariella krizii Pilat. Meg kell említeni 
továbbá a hazánkban ritka Inocybe margaritispora (Berk.ap. Cke.) Sacc., valamint a hazánkaban leírt 
Agaricus bresadolianus Bohus fajokat. Említendõ még a védelemre javasolt gombák között nem szereplõ, de 
ritka Marasmius quercophilus Pouz. elõfordulása, melynek ez az elsõ közölt adata Magyarországról. 

A lomberdõkre általánosan jellemzõ, közönséges fajok közül gyakoriak voltak a Schizophyllum commune 
Fr.:Fr., Trametes versicolor (L. Fr.) Pilat, T. hirsuta (Wulf. Fr.) Pilat, Merulius tremellosus Schrad.:Fr.. 
Kevesebb alkalommal, néhány esetben detektáltuk a Phellinus conchatus (Pers. Fr.) Quél., Micromphale 
foetidum (Sow. Fr.) Sing., Marasmius wynnei Berk. et Br., Marasmius rotula (Scop. Fr.) Fr., Pluteus 
cervinus (Schaeff.) Kummer, Flammulina velutipes (Curt. Fr.) Karst. és Calocera cornea (Batsch Fr.) Fr. 
jelenlétét. Ez utóbbi csoport tagjai közül kiemelendõ az Auricula auricula-judae (Bull.ex Fr.) Wettst. 
kevésszámú elõfordulása, mivel az irodalmi adatok (BUJAKIEWICZ 1997) alapján az ártéri erdõkben igen 
magas abundanciával jelenhet meg ez a faj. Itt említjük meg a Coprinus disseminatus (Pers.:Fr.) Gray 
elõfordulását is, amely fajt a hasonló erdõkben végzett vizsgálatok szerzõje (BUJAKIEWICZ 1997) ártéri 
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erdõkre jellemzõ fajként mutat be, de hazánkban számos lombos erdõtípusban is elõfordul.  
Az ártéri erdõkre jellemzõ fajok közül a Ramicola centunculus (Fr.) Vel. elõfordulása kiemelendõ, hiszen 

sok alkalommal, magas abundanciával regisztráltuk (a faj Bujakiewicz több publikációjában is megjelenik) . 
Emellett az ártéri erdõkre jellemzõ fajok közül a következõk jelenlétét jegyeztük fel: Polyporus squamosus 
(Huds.) Fr., Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv., Leucoagaricus badhamii (Berk.& Br.) Locq., Mycena acicula 
(Schaeff. Fr.) Kummer, Clitocybe lignatilis (Pers.:Fr.) Karst., Cystolepiota seminuda (Lasch) Kumm. és 
Phellinus igniarius (L.:Fr.) Quél és Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Fr., ez utóbbi fajt KRISAI-GREILHUBER 
(1992) az ártéri erdõkre jellemzõ melegkedvelõ fajok közé sorolja. WINTERHOFF (1993) szerint is ebbe a 
csoportba tartoznak az Agaricus praeclaresquamosus Freeman, valamint a Szigetközben gyakori Amanita 
solitaria (Bull.:Fr.) Merat és Amanita strobiliformis (Paul.:Vitt.) Bertil., KRISAI-GREILHUBER (1992) szerint 
pedig a mikorrhizás Inocybe margaritispora (Berk.ap.Cke.) Sacc. és I. cookei Bres. KOST (1989) és 
munkatársai ebbe a csoportba sorolják a következõ fajokat is: Auricula mesenterica (Dicks. Fr.) Pers., 
Daedalopsis confragosa (Bolt. Fr.) Schröt. és Polyporus badius (Pers. S.F.Gray) Schw. Az ártéri erdõk fajai 
közül (WINTERHOFF 1993) a meszes talajú erdõkre jellemzõ a Marasmiellus candidus (Bolt.:Fr.) Sing., amely 
elterjedési területe nagy, de nem számít gyakori fajnak. 

A szigetközi erdõkre jellemzõ fajokat a nem gyakori, de a területen magas termõtestszámmal való állandó 
jelenlétük alapján választottunk ki, ezek a következõk: a Amanita solitaria (Bull.: Fr.) Merat, Coprinus 
sylvaticus Peck, Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv., Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.: Fr.) Singer, Phyllotopsis 
nidulans (Pers.: Fr.) Singer. A vizsgált területre jellemzõ, gyakori fajok közül említésre méltó a Laetiporus 
sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. és Polyporus mori Poll. nagyszámú elõfordulása. Ez utóbbi faj az ártéri erdõkre 
jellemzõ melegkedvelõ fajok képviselõje (KOST 1989). 

Számos olyan faj termett, amelyek tápanyaggazdag és zavart területekre, mint például utak mentére 
jellemzõk. Ilyenek a Coprinus radians (Desm.:Fr.) Fr., Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., Tubaria furfuracea 
(Pers.:Fr.) Gill., Leucoagaricus leucothites (Vitt.) S.Wasser, Lepista sordida (Schum.:Fr.) Sing., Psathyrella 
candolleana (Fr.) Mre., Lepiota cristata (Bolt. Fr.) Kummer. Kevésbé gyakori, de hasonló körülmények 
között elõforduló fajok az Agaricus bresadolianus Bohus, Volvariella gloiocephala (DC.:Fr.) 
Boekh.&Enderle,és Volvariella pusilla var. taylori (Berk.) Boekhout. 
 

1. ábra. A fajok funkcionális megoszlása a vizsgált állományokban.  
Sh= faanyagot bontó szaprotróf; St= talajlakó szaprotróf; Em= ektomikorrhizás; Pn= nekrotróf parazita; 

Sk= más növényi maradványokon élõ szaprotróf. 
 

 

A fajok funkcionális spektruma (1. ábra) az ártéri erdõkre jellemzõen azt mutatta, hogy míg a mikorrhizás 
gombafajok aránya mindössze 15% és a parazitáké 13%, a szaprotróf gombák aránya a legmagasabb, 72%, 
ezek az elhalt fákon, illetve a talaj felszínén felhalmozódó avaron nõnek. Kiemelendõ, hogy a lignikol fajok 
aránya az fajszám 46 %-a, a magas érték kialakulásában KRISAI-GREILHUBER (1992) értelmezését figyelembe 
véve elképzelhetõ, hogy a vizsgálati idõszakban észlelt kevés csapadék és magas hõmérséklet is közrejátszott. 
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A 15 mikorrhizás faj közül tölgy-kõris-szil ligeterdõkben 10 fajt találtunk meg, míg a másik két vizsgált 
erdõtípusban összesen 5 fajt. 
 

Összefoglalás 
 

Mikológiai vizsgálatainkat a Szigetközben a Mosoni-Duna mentén található erdõ-komplexek területén 
végeztük. Az állandó mintavételi területek mind természetközeli erdõtársulásokban, mind az ezek élõhelyére 
ültetett erdõkben kerültek kijelölésre. A magas ártéren található tölgy-kõris-szil ligeterdõk (Pimpinello 
majoris-Ulmetum) , gyertyános tölgyesek (Majanthemo-Carpinetum) , valamint zárt száraz tölgyesek 
(Piptathero virescentis-Quercetum roboris) állományaiban végzett vizsgálatok folyamán 102 faj jelenlétét 
regisztráltuk, amelyek közül 32 faj szerepel a védelemre javasolt gombafajok listáján. Az irodalmi adatokhoz 
hasonlóan a szigetközi keményfaligetekben a talált gombafajok 72%-a szaprotróf és csak kis számban 
találhatók mikorrhizás (15%) és parazita fajok (13%) . 

Számos közönséges, lomberdei faj nagy abundanciával fordult elõ ezekben az erdõkben. Az ártéri erdõkre 
jellemzõ fajok száma 18. A szigetközi erdõkre jellemzõ fajokat a nem gyakori, de a területen magas 
termõtestszámmal való állandó jelenlétük alapján választottunk ki, ezek száma 5. Számos olyan faj is 
elõfordult (12) , amelyek tápanyaggazdag és zavart területekre, mint például utak mentére, jellemzõk. 
 

Summary 
Mycological characterisation of floodplain hardwood forests in Szigetköz, north-west Hungary 

L. FODOR� F. PÁL-FÁM� I. RIMÓCZI 
 
The present paper reports on the results of a three-year long mycological survey. The study was carried 

out in the Szigetköz region in stands of three floodplain hardwood associations: Pimpinello majoris-
Ulmetum, Majanthemo-Carpinetum and Piptathero virescentis-Quercetum roboris. The list of species, 
recorded altogether 102 in the investigated stands, was published in FODOR et al. 2001. Macrofungi species 
have been classified to groups representing certain habitat requirements on the basis of literature and field 
experiences. The habitats have been characterised by the occurrence of the following species group: common, 
deciduous forest species, floodplain forest species, species of nutrient and degraded habitats, species 
characteristic of hardwood forests of Szigetköz (selected on the basis of high frequency and abundance) . 
According to the functional classification of macrofungi species, 72% was saprotrophic, 15 % mycorrhizal 
and 13% parasitic in the studied habitats. 
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