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Kivonat 

[A szürke tölgy a klímaváltozás tükrében] 

A hazai erdőgazdaságok számára is komoly kihívást jelent a klímaváltozás. A csökkenő 

talajvízszint és az emelkedő átlaghőmérséklet következtében, legjobban az alföldi területeink 

vannak veszélynek kitéve. Dolgozatommal egy potenciális fafajt szeretnék bemutatni, mely 

véleményem szerint, egy megoldás az alföldi erdőgazdaságok számára.  

Ez a fafaj a Quercus pedunculiflora C.KOCH. Dolgozatomban, részletesen ismertetem 

morfológiai és biológiai tulajdonságait. Bemutatom az elterjedési területét és élőhelyét 

szakirodalmakon keresztül, külföldi kutatásokkal alátámasztva. A szürke tölgy kiemelendő 

tulajdonsága, hogy hazánkban nem őshonos, balkáni elterjedésű és a kocsányos tölgynél 

szárazságtűrőbb. Genetikailag a kocsányos tölgyhöz áll közel, néhányan az alfajának tekintik.  

Saját kutatásomban szerepel preparátumok vizsgálata, a Magyar Természettudományi Múzeum 

Növénytárának, a Herbarium Generale és a Flora Balcanica gyűjteményében.  Ezen kívül a 

KEFAG Zrt. Innovációs Központjában magassági növekedésméréseket végeztem, két 

alkalommal, szürke tölgy csemetéken, melyek szaporítóanyagai a Duna-deltából származtak. 

Kutatásom utolsó részeként bemutatom a Duna-deltában lévő szürke tölgyeket, melyek ma már 

csak génbankként szolgálnak, és jellemzem a saját kezűleg gyűjtött hajtásokat, terméseket. 

Az eredményeim azt igazolják, hogy a szürke tölggyel való kísérletezéseket 

szorgalmazni kell a hazai csemetekertekben és az erdőtelepítéseknél egyaránt. Ez irányba 

érdeklődést, eddig két alföldi erőgazdaság mutatott, a KEFAG Zrt. és a Nyírerdő Zrt. Hasonló 

szárazságtűrő fafajok és cserjék kísérletezéseivel, mint például a Fraxinus pallisiae és a 

Crataegus pentagina, talán felvehetjük a lépést a klímaváltozással. 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

[Quercus pedunculiflora regarding the climate change] 

Climate change is considered one of the challenging problems for the Hungarian forestry. Due 

to the decreasing level of water table and the increasing average temperature, the flat territories 

of our country are mostly endangered. In my study I would like to introduce a potential species 

of tree which, in my opinion, can provide a solution for the forestry in flat areas.  

This species of tree is Quercus pedunculiflora C. KOCH. In the study I describe its 

morphological biological features. I present its species distribution and habitat through 

scientific literature confirmed by foreign research. The outstanding characteristic feature of 

Quercus pedunculiflora (greyish oak) is that it is non-native to Hungary, can be found in the 

Balkans and is more drought-tolerant than Quercus robur (common oak). Genetically the 

greyish oak is close to the common oak, some regard it as the subspecies of common oak. 

My research work includes examination of dissections from the collections of Herbarium 

Generale and Flora Balcanica in the Hungarian Science Museum. Apart from that in the 

Innovation Centre of KEFAG Ltd. I made measurements twice in connection with the height 

of greyish oak saplings, whose reproductive material is from the Danube Delta. In the last part 

of the study I show the greyish oaks living in the Danube Delta, which count as gene banks 

today, and characterise their sprouts and acorns collected by myself.  

The results justify the idea that the experiments must be carried out in nurseries as well as 

during afforestation. There are two forest holding companies, KEFAG Ltd.  and Nyírerdő Ltd., 

who are interested in the idea. With experiments conducted on similar drought-tolerant shrub 

and tree species such as Fraxinus pallisiae and Crataegus pentagina, we might be able to keep 

up with the climate change. 
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Bevezetés  
 

Az intenzív mezőgazdaság, a csökkenő talajvízszint, a szélsőséges időjárás folyamatosan 

veszélyezteti természetes erdeinket. Őshonos fajaink napjainkban nehezen tudják felvenni a 

harcot az antropogén hatásokkal és az adventív fafajokkal szemben (pl. Acer negundo, Robinia 

pseudoacacia). A problémák súlya, gondolok itt a Fagus sylvatica és a kőrisek drasztikus 

pusztulására, a gazdaságra is kihatnak. Fontos, hogy a lehető legoptimálisabb utat megtaláljuk, 

a potenciálisan legkedvezőbb társulások létrehozásával, ha már az eredeti vegetációt 

visszaállítani nem tudjuk. 

Úgy vélem, a környező országokban lévő, pontosabban balkáni jellegű fafajokkal való 

kísérletezések megoldásokhoz vezetnének, mind talajvédelmi, mind gazdasági szempontból. 

Dolgozatom célja a Quercus pedunculiflora C. Koch részletes ismertetése, a gyakorlatban 

való alkalmazásának megtárgyalása. Morfológiai, biológiai tulajdonságainak leírása, földrajzi 

elterjedése és előfordulásainak bemutatása, szakirodalmakon és saját tapasztalataimon 

keresztül. A KEFAG Zrt. Innovációs Központjában végzett magassági növekedésmérések 

ismertetése és a Romániában tett látogatásom alatt szerzett tapasztalataim átadása. 

Ez a fafaj hazánkban nem őshonos, viszont fontosnak tartom azt a tényt, hogy több 

országban is védettnek nyilvánították. A kocsányos tölgytől szárazságtűrőbb, jól viseli az 

extrém körülményeket és a hazai társulásokba illeszkedik.  

Nomenklatúrai és taxonómiai kérdése 
 

 A fafaj nevének megvitatása  

A fajt C. Koch írta le 1849-ben, a diagnózis a Linnaea c. periodika 22 (3) kötetének 324. oldalán 

található. Simonkai (1890) így említi „Qu. pedunculiflora C. Koch Linnaea 22(3): 324 (1849)”. 

A pedunculiflora név a termés hosszú kocsányára utal, mivel a terméskocsány latinra lefordítva 

pedunculus. A http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-174831 weboldalon található 

tudományos nevének szinonimáit az alábbiakban ismertetem:  

- Quercus brutia subsp. pedunculiflora (K.Koch) O.Schwarz 1934 

- Quercus erucifolia Steven 1857 

- Quercus erucifolia subsp. longipes (Steven) O.Schwarz 1936 

- Quercus erucifolia subsp. pinnatipartita (Boiss.) O.Schwarz 1936 

https://www.ipni.org/n/50874083-1
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-174831
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- Quercus haas var. atrichoclados Borbás & Bornm. 1889 

- Quercus haas var. pinnatipartita Formánek 1890 

- Quercus kurdica Wenz 1886 

- Quercus longipes Steven 1857 

- Quercus mestensis Bondev & Gancev 1966 

- Quercus pedunculata f. erucifolia (Steven) Medw. 1908 

- Quercus pedunculata f. glabrecens Medw. 1908 

- Quercus pedunculata var. longipetiolata Medw. 1908 

- Quercus pedunculata f. longipetiolata Medw 1908 

- Quercus pedunculata subsp. pedunculiflora (K.Koch) Maire & Petitm.1908 

- Quercus pedunculata var. pedunculiflora (K.Koch) Stoj. & Stef. 1948 

- Quercus pedunculata var. pinnatipartita Boiss. 1879 

- Quercus pedunculiflora K.Koch  Synonym 1849 

- Quercus pedunculiflora var. erucifolia (Steven) Gagnidze 1975 

- Quercus pedunculiflora f. glaucescens Medw. 1908 

- Quercus pedunculiflora var. pinnatipartita (Boiss.) A.Camus 1935 

- Quercus pedunculiflora var. virescens K.Koch 1849 

- Quercus pinnatipartita (Boiss.) O.Schwarz 1934 

- Quercus robur var. erucifolia (Steven) Asch. & Graebn. 1911 

- Quercus robur subsp. longipes (Steven) Hedge & Yalt. (ismeretlen az évszám)  

Angolul Grayish oak (CARELLA, 2013), illetve Greyish oak (ENESCU, 1993) néven szerepel, 

mely a levél zöldes-szürkés színére utal. Németül Graue Stieleiche, Haas-Eiche, román neve: 

Stejar brumăriu. A tudományos név magyar megfelelője a szürke tölgy (BARTHA, 2012), illetve 

a hamvas tölgy (GENCSI-VANCSURA, 1980). Mind a két magyar megnevezés szintén a levél 

színére mutat rá.  

 Rendszertani helyzete  

A szürke tölgy a Fagales rend, bükkfafélék (Fagaceae) családjába tartozik, a Quercus 

nemzetségbe, azon belül a Quercus alnemzetségbe, a Robur szekcióba. Egyesek a Quercus 

robur alfajának tartják (BÖHLMANN, 2015), mert nagyon hasonló megjelenésű, mint a 

kocsányos tölgy, de többen külön fajként kezelik. Genetikai vizsgálatok alapján azt állapították 

meg, hogy a Quercus pedunculiflora egy olyan tölgyfaj, melynek a teljes kifejlődése még nem 

záródott le (CURTU és mtsai., 2011). Mivel a hibridizáció a tölgyek között nagy, a fajok közötti 
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különbségtétel egy elegyes állományban nagyon nehéz. Ilyen természetes hibridizációt 

Romániában, a Bejan erdőben írtak le (CURTU et al., 2007; CURTU és mtsai., 2015), és a 

közbenső morfológiával rendelkező egyedeket ahhoz a fajhoz sorolták, amelyhez a legjobban 

hasonlított.  

A fafajok között a tölgyeket a legnehezebb megkülönböztetni, főként fenotípusos plaszticitásuk 

és interspecifikus hibridizációjuk miatt (GAILING és CURTU, 2014). Egy kutatás alapján a 

legalacsonyabb differenciálódási szintet az egymáshoz legközelebb álló fajok, Q. robur és Q. 

pedunculiflora között észlelték (CRACIUNESC, 2015). Mások úgy vélekednek róla, hogy ez a faj 

különálló fajnak tekinthető (GEORGESCU és MORARIU 1948, SCHWARZ 1993), vagy a Q. robur 

intraspecifikus egysége (PETIT et al. 2002, BROSHTILOV, 2006; CHESNOIU és mtsai,2009). 

Eredetét tekintve harmadidőszakból származó faj (CHERNIVSKI, 1959). 

Morfológiai jellemzés 

 Habitus 

 

A nagy földrajzi elterjedés miatt különböző ökológiai, és morfológiai eltérések figyelhetők 

meg, melyek az adott területre jellemzők.  

- Bulgáriában így jellemezték: Magas fa, egyenes, hengeres és széles törzzsel, laza 

koronával, melyben az ágak szabálytalanok és magasra törők (CHERNIVSKI, 1959). 

- Hazai jellemzés alapján a kocsányos tölgyhöz hasonló megjelenésű fa (GENCSI-

VANCSURA, 1980). 

- Otto Schwarz (1936) így dokumentálta a Monographie der Eichen Europas und des 

Mittelmeergebietes könyvében: fa, mely gyakran meglehetősen magas.  

- A Román Flóra szerint 25-30 m magasságot is elérő nagy termetű fa (ALEXANDRESCU 

és mtsai, 1952). Szintén román forrásból származik az a leírás, hogy a Quercus 

pedunculiflora erdők figyelemre méltók az erőteljes fák miatt (COLDEA, 2010). 

- Az egyik cseh weboldal1F

2 így számol be róla: 30 m magas fa, a kocsányos tölgyhöz 

hasonlóan.  

                                                             
2 https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/ 

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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- Európát elhagyva a Közel-Kelet területén vizsgálódva teljesen más jellemzéseket 

kapunk. Iráni vizsgálatokban így szerepel: Lombhullató nagy fa, akár 18 m magas, 

terebélyes koronával, (PANAHI és mtsai. 2012).  

- Az Euforgen2F

3 is közepes méretű lombhullató fának írja le.  

 Gyökérzet  

A gyökérzete nagyon fejlett, erős főgyökérzete van és az oldalgyökerei is erősen fejlettek, 

melyekkel mikorrhiza kapcsolatot alkot. A fejlődés első éveiben nagy mélységeket ér el 

(CHERNIVSKI,1959). 

 Törzs és kéreg  

- A kéreg többé kevésbé szürkés.  Ahogy a 1. ábrán is szembetűnő a fiatal fáknál vékony 

a kéreg, az időseknél kb. 2 cm vastag, sötétbarna, szabálytalan, rövid és keskeny 

sávokban repedezett (CHERNIVSKI,1959). 

- Úgy is említik, hogy feketés színű és repedezett 3F

4. Más publikációk úgy számolnak be 

róla, hogy a kéregnek tipikus sötétbarna színe van és mélyen, hosszanti hasadások 

vannak rajta (CARELLA, 2013).  

                                                             
3 http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/. 

4 https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/ 

1. ábra: kéreg 

http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/
https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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 Vessző és rügy 

- Kopasz, barna hajtással rendelkezik, a lenticellák ellipszis alakúak, 

meglehetősen nagyok. A rügy tojás / lándzsa alakú, nagy, többé - kevésbé 

négysarkú, fényes pillákkal és kerekded rügypikkelyekkel 

(SCHWARZ,1936). 

- A hajtások kopaszok (GENCSI-VANCSURA, 1980).  

- Fiatal hajtása kopasz (BÖHLMANN,2015). 

- A fiatal hajtások csupaszok, néha gyengén szőrösek. A rügyek: oválisok, kissé kúposak, 

gyengén szőrösek, legfeljebb 5 mm hosszúak (CHERNIVSKI,1959).  

- Hajtásai barnás-zöldek, csupaszok, elliptikus paraszemölcsökkel. Rügyei viszonylag 

nagyok, hosszúkás tojásdadok (ALEXANDRESCU és mtsai, 1952). 

- Egy éves hajtások csupaszok, viszonylag nagy lenticellákkal. Tojás alakú rügyek, 

gyakran ferde szögben állnak, 5-8 mm hosszúak (https://botany.cz/cs/quercus-

pedunculiflora/).  

 A második ábrán szórt rügyállás figyelhető meg, halmozott csúcsrügyekkel, térdesen kiálló 

ripacsokkal.  

 Hajtás és levél  

- A levelek középnagyságúak, ritkán 

nagyok, a fonák szőrös, mely idővel 

lekopik. A levélnyél félkör alakú, rövid 4-

10 mm hosszú, vagy olykor még rövidebb. 

Fiatal korban pelyhes, vagy a kezdetektől 

kopasz. A levéllemez maximum 12 cm 

hosszú és 6 -7,5 cm széles, alakja 

hosszúkás tojásdad, a levélváll 

szembetűnően szívalakú, a levél a 

közepénél, vagy a fölött a csúcsfelé 

haladva a legszélesebb. A levéllemez 

általában átfedésben van a Quercus robur 

fajjal, többé kevésbé vízszintesen fedik 

egymást a karéjok, melyekből körülbelül 

2. ábra: vessző és 
rügy 

3. ábra: 6. Szürke tölgy, 7. Kocsányos tölgy 

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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7 van mindkét oldalon. A karéjok lekerekítettek, ritkábban hegyesedők, gyakran 

hullámosak, kicsípettek. Ritkán mélyen karéjosak a levelek, ezek közül a középsők 3-5 

meglehetősen egyformán nagyok és meglehetősen szűken és mélyen öblösek. A fonák 

a finom szőrzettől szürkésen nemezes, gyakran korán lekopaszodik, a levél színe matt 

zöld, csupasz, ritkán lehet fényes. A fonák többnyire, vagy kevesebbszer világos 

szürkészöld. A levél 6-8 érpárral rendelkezik, melyek hegyesszögben 60 - 85 fokban 

kifutók, körülbelül egyforma távolságban, közötte gazdagon elágazva (SCHWARZ, 

1936).   

- Ahogyan a 3. ábra is jól mutatja, a kocsányos tölgyhöz nagyon hasonló, valamivel 

nagyobb, rövid nyelű, alul szürkészöld és molyhos leveleivel különbözik 

(VANCSURA,1960).  

- Otto Schwarz (1936) azt írja, hogy szembetűnő különbség a Q. robur és közötte, hogy 

a levelei fonáka egyértelműen molyhosak, a karéjok meglehetősen egyforma 

nagyságúak és majdnem vízszintesen állók, az öblök mélyek és keskenyek (SCHWARZ, 

1936).  

- A Flora Europea című könyvben pedig a következőket írják: Olyan, mint a Quercus 

robur subsp. brutia, de a levelek a színén némileg kékeszöldek és a fonákon tartósan 

sárgás-szürkésen szőrösek (TUTIN és mtsai, 1964). 

- A levelei kisebbek, mint a Quercus haasnak (MURRAY, 1921).  

- Hazai kutatók a következőképpen írnak róla: „A levelei rövid nyelűek (2-5 mm), a közel 

egyforma nagyságú és vízszintesen elálló karéjokat keskeny, mély öblök választják el 

egymástól, a lemez felül matt, gyakran deres, fonáka szürkén molyhos. A karéjok száma 

4-7, a levél fonáka zöldesszürke” (GENCSI-VANCSURA, 1980). 

- Mélyen tagolt, karéjos, melyek száma 5-7 közötti, ezek ferdén felfelé irányulók. A levél 

fonáka molyhos, később kopasz lesz, 6-12 cm hosszú, csúcsa lekerekített. A levélváll: 

éktől- kissé szívesig változó és a nyél: 0,5-0,8 cm nagyságú (BÖHLMANN, 2015). 

- A levéllemez felénél mélyebbek a karéjok, melyek 60-80 fokban állnak. A levélszéle 

hullámos, a levéllemez visszástojásdad alakú, elliptikus, kerekded. Hossz / szélesség 

<1,7 (MENITSKY, 1971).  
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- A levél: legfeljebb 11 cm hosszú, szélessége akár 7 cm, a levélnyél 5 mm, ritkán 10 

mm. A levél fonák állandóan szőrös, a levélváll szíves. A levelek ősszel lehullnak 

(CHERNIVSKI, 1959).  

- A levélnyél 4–10 mm hosszú, a levéllemez széles elliptikus, fordított tojásdad, 

szabálytalanul karéjos (5. ábra), zöld a színén, kékes a fonákon, a fedőszőrök rövidek, 

a fonák később lekopaszodik (https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/). 

-  Kékeszöld, lelógó leveleiben különbözik a többi taxontól (GORSKOVA és mtsai, 1951). 

- A levelek lógnak, 0,5 cm-es levélnyélen. A levélváll szív alakú, fülescimpás, a cimpák 

nagyok (GULISSASHVILI, 1961).  

- Levelei nagyon változatosak, szélesen visszástojásdadtól az elliptikusig (4. ábra), 6-26 

cm hosszúak, levélalapjuk jól 

láthatóan szíves-fülecskés, rövid a 

levélnyél (4-10 mm hosszúak), 

általában szabályosan szárnyasan-

hasadtaktól egészen a szárnyasan 

osztottig, ritkábban öblösen 

karéjosak. 5-7 pár lekerekített, vagy 

kihegyezett karéjjal. Levélszélük ép, a 

karéjok öblösek, a levéllemez nem teljesen sima, a középső karéjok nyújtottak, 

majdnem egyenlő hosszúak, általában szélesen elállók, keskeny öblökkel. Egyes 

estekben a levéllemez lehet szabálytalanul szárnyasan karéjos, mint a Q. robur-nál. A 

levéllemez színe mattzöld, csupasz, fonákja (a típus példányoknál!) szürkés-zöld, egész 

finoman bolyhos, bolyhai nyalábosak (NYÁRÁDY és mtsai, 1952). 

Egy olasz kutatás során készített elektron-

mikroszkópos vizsgálatok alá is támasztják ezt a 

szürkés molyhosságot (5. ábra). Kézzelfoghatóan 

mindegyik kifejlett szürke tölgy egyeden meg-

figyelhető a levelek molyhossága. A levelek kékes-

zöldek és a fonákon molyhosak, sárgás-szürke 

szőrökkel különösen a fő ér mentén, a levélnyél 1,5–

2 cm; általánosan 5 – 7 cm hosszúak a levelek és 3–

4. ábra: Levéllemez változatossága 

5. ábra: Elektronmikroszkópos felvétel a 
levélfonákról 

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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5 cm szélesek, de néha sokkal nagyobbak is lehetnek (CARELLA, 2013). 

A taxonok közötti különbségtételt több kutatásban levitték a sejtek szintjéig, melyek igen 

eredményesnek bizonyultak, ezért egyet ismertetnék. Egy kutatásban leírták, hogy a levelek a 

fonákon sűrűn kétféle módon szőrözöttek (COLDEA, 2010). Az iráni Zagros erdőből hozott 

levélmintákat a Zágrábi Egyetemen szintén elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetették alá, 

ahol az abaxiális felületen 2-4 sugarú, szimmetrikus, 60–130 μm-es csillagszőrt találtak és 

néhány rövid (80–115 μm) magányos fedőszőrt, amelyek kevésbé elterjedtek a levél felszínén 

(6.ábra). Ebből a ritkás magános trichómából a főér mentén találtak többet (6. ábra). A levélen 

lévő viaszréteget is megvizsgálták, mely sima rétegűnek számított (7. Ábra). 

 

 Egy levél vizsgálat során talán a legfontosabb a sztómák vizsgálata, itt a sztómák elliptikusak 

és teljesen felemelkedők. A sztómákat borító védősejteken is sima a viaszréteg (6. ábra) 

(PANAHI és mtsai. 2012). 

Egy másik kutatás alkalmával különböző tölgy taxonokban a 

trichómák átlagos hosszát így azonosították: Q. infectoria 

subsp. veneris = 182 μm, Q. robur subsp. pedunculiflora = 432 

μm, Q. robur subsp. robur = 110 μm és Q. petraea subsp. 

pinnatiloba = 569 μm (MEHRNIA, 2012).  

 

 Virágzat és virág 

A tölgyek egylakiak, virágaik váltivarúak, levélhónalji virágzatokban 

nyílnak (BARTHA,1998). 

o hímivarú virágzat 

- A porzós virágokat lepel védi. A porzós virágzat 8 cm hosszú 

füzér lehet, mely gyapjas. Virágtakaró 6 tagú forrt lepel, mely 

kívül pelyhes, a virágból 10 kopasz porzószál nyúlik ki. 

(SCHWARZ, 1936).  

6. ábra: F: csillag és magános trichómák, E/1: főér menti trichómák, E/2: sztómák 

7. ábra: Viaszréteg 

8. ábra: porzós virágzat 
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- A hímivarú virágzat lóg, melyen a virágok sorban állnak, általában erős szőrös tartókon 

(CHERNIVSKI, 1959). 

- A porzós füzéren, melynek laza a tengelye és szőrös 6 virág ül 

(https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/) (8. ábra). 

o  nőivarú virágzat 

- A termős virágzat 15 cm hosszú lehet, kopasz, vagy kevés szőrökkel ellátott. A lepel 

harang alakú, kívül pelyhes, kicsi 6-8 sziromból áll, a bibe és a bibeszál íves, a tetején 

egymástól szétálló (SCHWARZ, 1936). 

- A nőivarúak felülről gyengén, vagy erősen szőrösek; a nőivarú virág csillagszőrös 

tartókon van (CHERNIVSKI, 1959). 

- A nőivarú virágzatoknak nagyon hosszú virágkocsányuk van. A bibék szélesek, 

fejecskések, laposak, vízszintesen laposodnak (NYÁRÁDY 

és mtsai, 1952). 

- Női virágzaton 6–8 szőrös nagy virág (csomó), 1–4 termés 

(https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/) (9.ábra). 

o pollen 

- A pollen gyöngy alakú, majdnem teljesen sima felülettel, három bordával rendelkezik 

és 27 mikron nagyságú (CHERNIVSKI, 1959).  

 Termés  

- A makkok 1-4-vel ülnek, kocsányuk általában hosszabb a 

levéllemez felénél. A makkok 2,5-4 cm hosszúak. Kupacsa 

félgömb alakú, lapított, 1,5-2,2 cm magas, 1,4-2,3 cm átmérőjű, 

vastag falakkal. Pikkelyei szélesen oválisak, szélei teljesen 

összenőttek, felső részük szabadon álló, háromszögalakú rövid 

hegyben végződik, az alsók és középsők, megvastagodottak, 

szürkésen bolyhosak, jól kivehető gyűrűket alkotnak a kupacs 

10. ábra: pollen és a porzós virág 

9. ábra: termős virág 

11. ábra: makk 

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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körül, melyek ritkábbak a kupacs alapjánál, és egyre sűrűbbekké válnak felfele menet 

(NYÁRÁDY és mtsai, 1952). 

- A kocsány vékony, 60-90 mm hosszú, többnyire hosszabb, mint a levéllemez fele. 

Félgömb alakú, 10–15 mm átmérőjű a kupacs. A makk ellipszoid, 20–27 mm hosszú, 

barna, néha hosszirányban sötéten csíkos (https://botany.cz/cs/quercus-

pedunculiflora/).  

- A makkok kisebbek, mint a Quercus haasnak, a fő faji bélyege, hogy a termés kupacsa 

csupasz (MURRAY, 1921). 

-  A kupacson spirálisan helyezkednek el a pikkelyek, melyek rücskösek, sárga szőrökkel 

molyhosak (TUTIN és mtsai, 1964).  

- Termése nagyobb, kupacspikkelyei szélesek, hirtelen kihegyesedők, rövid barna 

csúcsúak és a kupacs felületén kiemelkedő gyűrűket képeznek (VANCSURA, 1960).  

- A termések nagyok, a széles háromszög alakú kupacspikkelyek púpos ízesülésűek és 

gyűrűkben rendeződtek. A kocsány hosszú, felálló (GENCSI-VANCSURA, 1980).  

- A kocsány legtöbbször olyan hosszú, mint a levél. A kupacs félgömb formájú, 

meglehetősen vastagfalú, kívül többé kevésbé sárgás-bársonyos, nagy, 22 mm magas 

lehet és 23 mm az átmerője, amiben halvány gyűrűk vannak összeforrt pikkellyel, a 

széles háromszögű csúcs gyakran kipúposodik. A makk 40 mm hosszú lehet és 20 mm 

az átmérője, lehet tompa vagy hegyes. A kocsány nagyon hosszú (SCHWARZ, 1936) (12. 

ábra).  

- A makkok egyedül állnak, vagy párosával, ritkán 3-4-es csoportokban, a kupacson a 

pikkelyek szőrösek kivétel nélkül (CARELLA, 2013). 

- Más leírások alapján a makkok hosszú kocsányon vannak, melyek 4 cm-ek is lehetnek. 

A kupacson nagy sötétbarna pikkelyek vannak, ezek a pikkelyek egymáshoz közel 

12. ábra: termés a hosszú kocsánnyal 

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
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állnak, laposak és széles háromszög alakúak, a csúcsuk elállók és barnák 

(GULISSASHVILI, 1961).  

- A termés különböző formájú lehet, hengeres, hosszanti fehér sávokkal. A 

kupacspikkelyek spirálisan helyezkednek el, melyek szőrösek, széles háromszög 

alakúak, a kupacshoz simulnak, a csúcsuk pedig kiemelkedik. Az érett makkokon a 

kupacs sekély és vékony falú. Egylaki, ellenálló, a makkok hosszú ideig megőrzik 

csírázóképességüket. Hipogei módon csíráznak. (CHERNIVSKI, 1959).  

- A fiatalabb fák általában kevesebbet teremnek, az idősebb fák pedig többet (MEHRINA, 

2012).  

- A Q. pedunculiflora makkjai az első évben, vagyis a megtermékenyítés éve alatt 

teremnek (GANATSAS-TSAKALDIMI, 2013). 

 Egy görögországi kutatás alatt Q. pedunculiflora, Q. pubescens és Q. coccifera makkok 

szárazságtűrő képességét vizsgálták 15 napos szárítással. Szárítás következtében, az embriók 

20–30% -os víztartalom alatt elpusztulnak (PRITCHARD, 2004; PRITCHARD et al., 2004, 

GANATSAS- TSAKALDIMI, 2013). A makkok nedvességtartalma és a csírázási esély csökkent a 

kiszáradás súlyosságának növekedésével. Q. pedunculiflora makkok csírázási kapacitása nem 

változott a szárítási időszak alatt és 15 napos szárítás után is magas maradt.  Megállapították, 

hogy a Q. pedunculiflora fajnál hosszabb száradási időnek kellett eltelnie a minimális kritikus 

nedvességtartalom meghatározásához. 15 napos szárítás után Q. coccifera és Q. pubescens 

makk a 20% -nál alacsonyabb nedvességtartalmat ért el (19,3% és 18,1%), míg a Q. 

pedunculiflora nedvességtartalma szignifikánsan magasabb maradt (26,7%). Q. pedunculiflora 

makkokat Görögországban, a Doirani-tótól, amely a Krousia-hegy közelében van, gyűjtötték 

össze. A Q. pubescens és a Q. coccifera fajoknál nagyobb volt a makk tömege, a termésfal súlya 

és a termésfal vastagsága, a Q. pedunculiflora-hoz képest. Meghatározták, hogy a szárítás nem 

befolyásolta a Q. pedunculiflora faj csírázási kapacitását, és a szárítási időszak végén szinte 

minden mag kicsírázott. A Q. pedunculiflora makk esetében, nagyon magas csírázási esélyt 

(100%) mutattak (GANATSAS- TSAKALDIMI, 2013). 
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Biológiai sajátosságok 

 Virágzás és termésérés/hullás 

A lombfakadás és a virágzás összetett folyamatok, amelyeket mind genetikai és környezeti 

tényezők vezérelnek (klíma, fiziográfia stb.) (DANCIU és PARASCAN, 2002, CHESNOIU és mtsai, 

2009). Régebbi tanulmányok során nem jelentettek adatokat a rügyfakadásról, a virágzásról és 

a levélhullásról (GEORGESCU és MORARIU 1948, SCHWARZ, 1993), pedig a fafajok fenológiai 

megfigyelései nagyon hasznosak az erdőgazdálkodási gyakorlatokban (MARCU, 1971, 

CHESNOIU és mtsai,2009), valamint az eltérések fontos mutatók az éghajlatváltozásban 

(MENZEL 2000, CHMIELEWSKI és RÖTZER 2001, RICHARDSON et al. 2006, CHESNOIU és mtsai, 

2009). 

- Bolgár és román szakirodalmak alapján a virágzási idő április-május (CHERNIVSKI, 

1959), (NYÁRÁDY és mtsai, 1952). 

- Kelet-Romániában elegyes tölgyállományokban fenológiai vizsgálatokat végeztek, 

melyben megfigyelték a Q. pedunculiflora, Q. robur, Q. petraea és Q. pubescens, illetve 

morfológiailag Q. pedunculiflora és Q. robur között álló (közbenső) fajok 

lombfakadását és virágzását. Leírták, hogy a lombfakadás fázisa egyidejűleg történt a 

Q. robur és Q. pedunculiflora, valamint a közbenső formák esetében, ami azt sugallja, 

hogy nincs erős megtermékenyítést megelőző szaporodási akadály a két taxon között. 

Viszont a kétféle módon működő virágzás fenofázisát teljes gátnak tekintették a Q. 

pedunculiflora és a Q. robur között és ezzel alátámasztják a két különálló faj létezésének 

hipotézisét (CHESNOIU és mtsai,2009). A virágzás első dátuma 2008. április 20-án került 

rögzítésre. A porzós virágzat virágzási periódusának hossza 6 nap volt a Q. 

pedunculiflora-nál és közbenső formáiban. A Q. robur-ban és a másik két fajban (Q. 

petraea és Q. pubescens) csak 4 nap volt (CHESNOIU és mtsai,2009).  

- A termés éréséről és hullásáról az információim csekélyek, a termés ősszel hullik és tél 

elején, mikor még nincs olyan hideg (CHERNIVSKI, 1959).  

 Sarjadzó- és regenerálódóképesség  

Irodalmi adatok nincsenek róla, de abból kiindulva, hogy a kocsányos tölgyhöz közel áll, 

várható, hogy tőről jól sarjad.  

 Beporzás módja 

A vizsgált fafaj egylaki. A beporzást a szél végzi. (CHESNOIU és mtsai,2009). 
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 Termésterjesztés módja 

Generatív úton terjed. A termésterjesztést a gravitáció végzi, víz közelében az is terjesztheti, 

illetve állatokkal történik a termés terjesztés.  

 Ökológiai igényei 

 Vízigény 

- Nagyon fontos tulajdonsága, amiben a Q. robur-tól eltér, hogy szárazságtűrőbb, s 

általában száraz körülmények között növekedik (CHRISTENSEN, 1997, GANATSAS- 

TSAKALDIMI, 2013). 

- Jól érzi magát a sztyeppéken is, ha a talajvízszint 10 m-en aluli (TATARANU és mtsai, 

1960). 

- Jól tűri a szárazságot, erős aszályos periódusokat (TATARANU és mtsai, 1960). 

- A szárazabb éghajlathoz való alkalmazkodása miatt a Q. pedunculiflora nagyon fontos 

fafaj lehet az erdészet számára, különösen a globális éghajlatváltozás fényében (CURTU 

et al., 2011), (GANATSAS- TSAKALDIMI, 2013).  

 Hőigény 

- Melegkedvelőbb, mint a kocsányos tölgy (GENCSI-VANCSURA, 1980), szárazabb, 

melegebb termőhelyekre ajánlják (VANCSURA, 1960). 

- Hőkedvelő (termofil) és szárazságtűrő (xerofil) faj, olyan helyeken található meg, ahol 

mérsékelt a klíma és melegek a nyarak. A 11 °C-os hőmérséklet a termikus határ a fajra 

nézve, ami alatt már nem tud versenyezni a többi fajjal. Fiatal magoncként viszont 

nagyon fagyérzékeny, kifejlett faként pedig gyakran elfagynak a termős virágai a késő 

fagyok hatására (TATARANU és mtsai, 1960). 

-  Hőigényes fásszárú növény (https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/). 

 Fényigény 

Kissé árnyéktűrő (https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/). 

 Talajigény 

- Ezek az állományok elsősorban csernozjom talajokon alakulnak ki, főleg völgyekben 

(http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html).  

https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html
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- Növekedik a mély, humuszban gazdag, de száraz talajokon, továbbá fekete földön, 

csernozjom talajokon (CHERNIVSKI, 1959).  

- Az állományok különböző típusú, általában nedves, vagy közepesen nedves, 

tápanyagban gazdag talajokon, réti csernozjomon, hordalékos, és sekély talajvizű 

talajokon alakulnak ki (VALEV-VELCEV, 1966). 

- Gyengén savanyú, inkább meszes talajokon érzi jól magát, melyek homokon, löszön, 

ritkábban száraz agyagos helyeken képződnek. A löszön képződött erősen degradált 

feketeföldek (csernozjomok) optimális feltételeket biztosítanak e fajnak. Kerüli a 

podzolos talajokat, valamint az agyagos alapkőzeteket és nem viseli el a pangó vizet 

(TATARANU és mtsai, 1960).  

- A szürke tölgy egy tartós (ellenálló) faj, amely sokféle talajon képes növekedni. 

Tekintettel az aszályokra, a Quercus pedunculiflora valószínűleg a jövőben fontos faj 

lesz az erdészet számára, különösen az éghajlatváltozás hatása miatt, írja az Euforgen. 

(http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/). 

 Szaporítása  

Terméssel szaporítható, az általános leírások alapján (TATARANU és mtsai, 1960). 

Elterjedési terület  

- Eredetileg a Kaukázusban, Transz-Kaukázusban, Kis-Ázsiában, és Délkelet-Európában 

(Görögország, Bulgária, Románia és európai Törökország) fordul elő (MURRAY, 1921). 

Hazája a Balkán- félsziget déli része, a Fekete-tenger nyugati partvidéke, a Krím, a 

Kaukázus és Észak-Anatólia (GENCSI-VANCSURA, 1980), hozzánk legközelebb a 

Román Népköztársaságban fordul elő (VANCSURA, 1960). 

- Simonkai Lajos így jellemezte: Európában Korfu városától délre, a hasonló nevű 

szigeteken; Ázsiában; Dagesztán-Kaukázus. Terjedési köre tehát Európában kezdődik 

és a Márványtengertől a Kaspi-tengerig terjed tovább (SIMONKAI, 1890).  

- Őshonos a Balkán félszigeten Peloponnészosztól Korfun, Délalbánián keresztül a 

Pinduson át Trákiáig, Krímtől Kis-Ázsia északi pereméig, a Kaukázusig (Dagesztán) és 

Észak-Örményországig (SCHWARZ, 1936).  

http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/
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- A kaukázusi régióban a Quercus pedunculiflora-t Grúziában (2010-es grúziai 

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériuma), Azerbajdzsán nyugati 

részén (PEPER, 2006), Észak-Örményországban és Oroszországban, Dagesztán területén 

(SCHWARZ, 1993) és Irán északnyugati részén figyelték meg. Az elterjedési terület 

feltárja a szürke tölgy balkáni-kaukázusi-pontuszi jellegét (COLDEA et al. 2010). 

- Dagesztánban és Azerbajdzsánban tszf. 1000 m-ig megtalálható (GORSKOVA és MTSAi, 

1951).  

- Az Euforgen4F

5 szintén úgy említi, hogy a természetes elterjedése Délkelet-Európától 

Nyugat-Ázsiáig terjed, 1800 m-es magasságig.  Kaukázus, Dagesztán, Azerbajdzsán É-

része, tágabb értelemben Törökország É-része (Anatólia), Örményország és a Balkán 

félsziget déli része (GULISSASHVILI, 1961). 

                                                             
5 http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/ 

13. ábra: Quercus pedunculiflora balkáni elterjedése 

14. ábra: Quercus pedunculiflora elterjedése a Fekete-tenger körül 

http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/
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- Legújabb kutatások során Olaszországban is megtalálták a taxont. Pontosabban Puglia 

régióban, az alacsonyan fekvő Murge fennsíkon találtak néhány szürke tölgy egyedet. 

Ez az első alkalom, hogy Quercus pedunculiflora C. Koch írtak le Olaszországban 

(CARELLA, 2013).  

- A szürke tölgy természetes elterjedését más írók is hasonlóképpen említik, Délkelet-

Európából, a Balkán-félszigetről és Peloponnészoszból, Trákia és Anatólia, Nyugat-

Ázsiáig terjed a Kaukázusi Régióban. A szürke tölgy Dél-Albániában, Szerbiában, 

Belgrád közelében (VUCKOVIC, 1984, CARELLA, 2013) és Vojvodina tartomány Srem 

régiójában (TOMOVIC et al. 2007, CARELLA 2013), Görögországban Korfu szigetén és 

Nestos Deltában az ország északkeleti részén (BUCHHOLZ, 2009, CARELLA, 2013), 

Bulgáriában a Fekete-tenger térségében (FET, PO-POV, 2007, CARELLA 2013), 

Szlovákiában (ROLEČEK, 2005, CARELLA, 2013), Romániában (BORZA, 1937, 

CARELLA, 2013); (GEORGESCU és mtsai. 1942, CARELLA, 2013) a Balkán- Mőziai 

tartományban Dél-Olténia és Munténia között Moldova déli részén (BORZA, 1960, 

CARELLA, 2013), Csehországban, Ukrajnában, Krímben, Törökországban Kelet és 

Délkelet-Anatóliában fordul elő. 

-  Coldea et al. (2010) a szürke tölgyet délkelet-európai elterjedéssel rendelkező fajnak 

tekintette, Vicol (2010) úgy vélte, hogy a szürke tölgy egy pontuszi elem, Bakiș (2005) 

egy iráni-turáni elemnek említi (CARELLA, 2013). 

- A faj nagyon sokáig félreismert volt és tartósan vagy a Q. robur-nak, vagy a Q. haas-

nak volt beállítva. A valóságban ő egy sajátos karakterrel rendelkező faj, nagy 

elterjedésű áreával (SCHWARZ, 1936).  

- Egyes kutatók szerint a Balkánon a hozzá közelálló fajokat helyettesíti. Néhány szerző 

azt állítja, hogy a Kaukázusban a Q. longipess van (GULISSASHVILI, 1961). 

Előfordulás, élőhely 

Természetes előfordulását drasztikusan csökkentette a mezőgazdaság, az emberi 

tevékenység és az elmúlt évszázadok rossz erdőgazdálkodása. Továbbá egyes földrajzi 

területeken (például Észak-Balkánon és Görögországban) elterjedési területe nagyon töredezett, 

és csak néhány izolált populációt tartalmaz (GANATSAS, TSAKALDIMI, 2013).  

- A száraz dombvidékek fája (GENCSI-VANCSURA, 1980).  
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- Grúziában állományt alkot 1000 m-ig lejtőkön, (GULISSASHVILI, 1961) alföldeken és 

elegyes lombhullató erdőben, 0–1100 m-ig (CHRISTENSEN, 1997). A kaukázusi 

térségben (Bohn et al. 2007) a Quercus pedunculiflora-t a Quercus petraea és a 

Carpinus orientalis alkotta melegkedvelő, lombhullató elegyes állományok részeként 

tartotta számon Miller (CARELLA, 2013).  

- A szárazságtűrés ellenére a faj gyakran az ártéri erdőkben a folyók és patakok mentén 

található (http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/).  

- Grúziában a Quercus pedunculiflora az ország keleti részén ártéri erdőkben is előfordul, 

az alföldön és a hegylábaknál lévő folyóknál, Iori, Alazani, Kura (Grúzia 

Környezetvédelmi és Természeti Erőforrás Minisztériuma) és Azerbajdzsánban a Kura 

folyó mentén (PEPER 2006, CARELLA, 2013). 

-  A szürke tölgyet leírták az ártéri erdők reliktum fajaként észak Görögországban 

(BUCHHOLZ 2009, CARELLA, 2013), Szerbiában (TOMOVIC et al. 2007, CARELLA, 2013), 

a Tráki síkságon és az Ayazmo Park mezofil- mezohidrofil erdeiben (HERZELE et al. 

2004, CARELLA, 2013), Bulgáriában (CARELLA, 2013).  

- Ugyanúgy Romániában az ártéri erdőkben is megjelenik (TOMESCU, CHIFU 2006, 

CARELLA, 2013).  

 Magyarország 

 

A Dendrológia könyvben így írnak róla: „Az ország keleti részén 

valószínűleg a kocsányos tölggyel alkotott átmeneti formái fordulnak 

elő, ezek levélfonáka finoman szőrös” (GENCSI-VANCSURA, 1980).  

 Albánia 

Quercus pedunculiflora ritkán a hegyekben, a tengerhez és a görög 

határhoz közel fordul elő. Quercus pedunculiflora tölgyfás 

ligeterdőkben és települések környékén, mészkövön. 0-300 m között 

(BARINA, 2017). 

 Irán 

Kurdisztán tartományban, Baneh-Marivan, Shipaneh, Pir Sharif temetőjében, tszf.: 1598 m-

en növekednek, ezen kívül Kurdisztan tartományban, Baneh-Marivan, Bayan-darreh faluban, 

Sheikh musa temetőjében, 1736 m magasságban. Irán: Nyugat-Azerbajdzsán, Urmia, Bardeh- 

15. ábra: Háromszöggel jelölve a Q. pedunculiflora 
előfordulása Albániában 

http://www.euforgen.org/species/quercus-pedunculiflora/
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sou, Silvana, Sabeti városokban is előfordul. A Q. robur subsp. pedunculiflora egyedei 

fellelhetők Osku és Pessan völgyében, valamint Khoy és Tabriz között (PARISA PANAHI és 

mtsai. 2012). A Q. robur subsp. pedunculiflora még Darreh Ziaratban, Saghez és Marivan 

között is megfigyelhető (MEHRNIA, 2012). 

 Olaszország 

Az olajfák uralta területeken, ahol a természetes növényzet csak foltokban fordul elő a 

szürke tölgy egyedeit is megfigyelték. Esetünkben egy régi kiszáradt patak (Lama Lamasinata) 

és egy vidéki út mentén. Ezen kívül, az Alsó-Murgia-fennsík egyik legjelentősebb régészeti 

lelőhelye, Balsignano közelében. A területen egyéb lombhullató tölgyeket is megfigyeltek, mint 

például az olasz tölgy, mely a leggyakoribb őshonos tölgy a Murgia-fennsík nyugati 

kerületében, és a magyar tölgy, mely az Alacsony-Murgia-fennsíkon nagyon ritka (CARELLA, 

2013). A Quercus pedunculiflora első előfordulása Olaszországban kétségkívül kivételes 

dolog, de ez sok szempontból nem meglepő a Puglia régióban, mivel a természetes vegetáció a 

Balkán-félsziget függelékének tekinthető. Az utolsó jégkorszak alatt a tölgyek fő 

menedékhelyei három mediterrán félszigeten helyezkedtek el: az Ibériai, az Appennini és a 

Balkán-félszigeten (DERING et al. 2008, CARELLA, 2013). A Murgiai fennsíknak stratégiai 

pozíciója van, ez a terület olyan, mint egy híd az Appenninek és a Balkán között. A Quercus 

pedunculiflora néhány egyedeinek megfigyelése egy régi elhagyatott parkban szintén ezt az 

elméletet támasztja alá, de nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy a Quercus 

pedunculiflora egyedei bejutottak ebbe a parkba, és nem őshonosak (CARELLA, 2013). 

16. ábra: Q. pedunculiflora Iránban, a zagrosi erdőben (félkörrel jelölve) 
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 Románia 

A Quercus pedunculiflora erdők elterjedésük alapján a Balkán-Mőziai tartományban 

foglalnak helyet. Olténia déli részén keresztül Munténia és Moldva déli részén és az 

erdősztyepp területeken, melyek Covurlui és Bârlad felé, északon a Iaşi és Suceava régiók felé, 

délkeleti irányba észak-Dobrudzsán át a Duna-deltáig húzódik (COLDEA, 2010). Az 1900-as évek 

derekán a Quercus pedunculiflora kvázi természetes erdeiben, 50-60 cm átmérőjű törzsekkel 

rendelkező egyedeket írtak le, melyek még mindig léteznek Besszarábiában, a Cotugeni, 

Dobruşa és Manzâr települések környékén (COLDEA, 2010). 

Ligeteserdőket alkot egyedül, vagy a Q. pubescens-el Olténia, Munténia, Moldva és Dobrudzsa 

déli erdősztyeppjeiben. Szórványosan megtalálható cseresekben, és Q. robur-al 

elegyeserdőkben, nyitott fennsíkokon. Erdészeti ültetvényekben használják (NYÁRÁDY és 

mtsai, 1952) véderdőknek, ritkábban parkosításhoz is ültetik (TATARANU és mtsai, 1960). 

Elemezték a román növénytársulásokat, amelyek tartalmazzák a Quercus pedunculiflora-t és 

arra a következtetésre jutottak, hogy két csoportba sorolhatók.  

Az első, a Tilio tomentosae - Quercetum pedunculiflorae (DONIŢĂ 1968, COLDEA, 2010) 

állományok, melyek a fennsíkokból és a mérsékelt lejtőkből álló Dobrudzsában és Moldvában 

vannak. A faszintben a Quercus pedunculiflora és a Tilia tomentosa fajok dominálnak 

(COLDEA, 2010). Ezek az állományok mezőkön és a kissé lejtős dombokon, Ramann-féle barna 

erdőtalajon, vagy csernozjomon voltak, mély termőrétegű és humuszban gazdag helyeken 

(COLDEA, 2010). Quercetum pedunculiflorae asszociációkba való csoportosítás (BORZA, 1937, 

COLDEA, 2010) indokolta a sztyepp vegetációval kontaktusban lévő, kontinentális éghajlattal 

17. ábra: Q. pedunculiflora romániai elterjedése (ferdén sraffozva) 
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rendelkező, száraz gyepeken való specifikusságát (COLDEA, 2010). Az asszociáció faszintjében 

a Quercus pedunculiflora és a Tilia tomentosa dominál 50 %-os záródással. A cserje szintben 

megtalálható az Acer tataricum, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Cornus mas, Euonymus 

europaeus, míg a gyepszintben megtalálható fajok: Paeonia peregrina, Asparagus tenuifolius, 

Carex michelii, Bromus benekenii, Viola hirta, Melica uniflora, Lithospermum 

purpurocoeruleum és Arum orientale. 

A második társulás, a Fraxino pallisae-Quercetum pedunculiflorae (OPREA 1997, 

COLDEA, 2010) a Bârlad, Szeret, Prut és Buzău folyók mentén azonosították (SANDA 1970, 

OPREA 1997, 2004, CHIFU et al. 1998, COLDEA, 2010), folyóhordalékon és csernozjom talajokon, 

melyekre löszréteg rakódott. A fa szintben a Quercus pedunculiflora, a Fraxinus pallisiae és a 

Fraxinus angustifolia dominál (COLDEA, 2010). A faszintben domináló fajok záródása 55%-os 

volt. A cserjeszintben és a gyepszintben az Aceri tataricae-Quercion (ZOLYOMI és JAKUCS 

1957, COLDEA, 2010) csoportra jellemző mezo-xerofil fajok találhatók, valamint az Alno-Padion 

kapcsolatára jellemző higro-mezofil fajok, amelyek miatt ez a társulás besorolása nehézkes. 

Mivel a nyári időszakban ezek a talajok kiszáradnak, és a szubsztrátum lösz szerű (OPREA 

2004, COLDEA, 2010), arra a következtetésre jutottak, hogy inkább a Aceri tataricae-Quercion 

csoportba tartoznak, mint az Alno-Padion-ba (COLDEA, 2010). 

Ezen kívül megfigyelték, hogy a xerofil társulásokban, ahol a Quercus virgiliana, a Q. 

pubescens (DIHORU et al. 1965, COLDEA, 2010) és a Fraxinus pallisiae dominál (KRAUSH, 1965, 

COLDEA, 2010) elegyfaként megjelenik a Quercus pedunculiflora. Az őshonos fajok 

figyelembevételével és dominanciájuk alapján, a román geobotanikusok több szüntaxont írtak 

le: 

Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae (DONIŢĂ, 1970), 

Quercetum pedunculiflorae-cerris (DOLTU, POPESCU, SANDA 1980) 

Centaureo stenolepi-Quercetum pedunculiflorae (DONIŢĂ 1970) 

Irido pseudocyperi- Quercetum pedunculiflorae (CHIFU et al. 2001) 

Aro orientalis-Querceto pedunculiflorae (CHIFU et al. 2004). 

o Változatossága 

var. atrichoclados: a levelek fonákja szürke, a szőröcskék egészen finoman bolyhosak 

 f. typica: a levelek 7-12(15) cm hosszúak, 4-6 (7,5) cm szélesek 

  subf. obtusiloba: a levelek karéjai tompák vagy lekerekítettek 

subf. goniolobula: a levelek karéjai hegyesek 
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 f. parvifolia: a levelek kicsik, legfeljebb 6 cm. hosszúak, a karéjok általában hegyesek 

 f. maxima: a levelek zöme nagy, 16-26 cm hosszúak 

  subf. acutiloba: karéjok hegyesek 

  subf. simplex: a levelek csúcsa egész, általában tompák vagy lekerekítettek 

  subf. frainettoides: karéjok lekerekítettek, karéjosak (NYÁRÁDY és mtsai, 

1952). 

 Bulgáriai előfordulás 

Bulgáriában hasonló erdőket jegyeztek le Quercetum frainetto-pedunculiflorae (STOIANOV 

1955, CHERNIVSKI, 1959), és Quercetum frainetto-cerris-subas. Quercetosum pedunculiflorae 

(GONCEV 1965, CHERNIVSKI, 1959) néven. Ezeknek az erdőknek a florisztikai struktúrája 

nagyon hasonló a Romániában leírtakéhoz.  

A meleg mérsékelt övben, a kontinentális éghajlaton, száraz területeken található meg. 

Jelenleg nem alkot elegyetlen állományokat, de korábban elegyes erdőkben nagy számban jelen 

volt. A plakor helyzetű és hegyvidéki lejtőkön is tölgyes állományokban jelent meg 

(CHERNIVSKI, 1959).  

A termékeny csernozjom talajok miatt a Dobrudzsa fennsík szinte teljesen szántóterületté 

vált. A Quercus pedunculiflora populációi nagyon korlátozott területeken vannak, izoláltan és 

leromlott állapotban. Néhol csak kis csoportok vagy egyedülálló fák maradtak az erdőkből. 

Ezek a populációk nagy területen vannak szétszóródva a Suha Reka folyó partjától a keleti 

völgyben (északra Dobrich település) a nyugati részen és a völgyben Batova folyótól délre, 

legfeljebb tszf. 250m-ig (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html). Az észak-trákiai 

síkságon üde, tápanyagban gazdag talajokon is előfordul, a következő fajokkal: Acer tataricum, 

Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Cotinus coggygria, Brachypodium sylvaticum, 

Physospermum cornubiense, Lathyrus niger, Lychnis coronaria. Az intenzív kitermelések 

miatt, jelenleg csak nagyon töredezett állományok maradtak, vagy csak egyedülálló fák 

képviselik őket (https://eunis.eea.europa.eu/habitats/4381). 

Az erdők típusa lehet:  

1.Síkvidéki ligeterdők (száraz). Dobrudzsa: síkvidéki változata. 

2.Dombvidéki ligeterdők (száraz). Dobrudzsa: hegyvidéki változata (CHERNIVSKI, 1959) 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/4381
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Más források azt írják, hogy vannak még jól fennmaradt ligeterdők, melyek a Quercus 

pedunculiflora-t tartalmazzák. Ezekben az erdőkben még az Ulmus minor és a Fraxinus 

oxycarpa is előfordul. Egyes területeken (a tráki síkság stb.) leggyakrabban előfordul a 

Brachypodium sylvaticum, Polygonatum latifolium, kevésbé Danaa cornubiensis, Viola alba 

és egyéb fajok. A keményfás ligeterdőkben is előfordul, de általában a második lombkorona 

szintben. Széles körben elterjedt a völgyekben, az alföldek lábánál legfeljebb 800 m magasságig 

(VALEV-VELCEV, 1966).  

A fennmaradt Quercus pedunculiflora populációk monodominánsak. A fák többsége 70-80 

éves. Az állományok tagoltak, a fák közötti távolság viszonylag nagy. A faszintben a Quercus 

pedunculiflora-n kívül megjelenik még Acer campestre, A. tataricum, Cerasus mahaleb 

(Prunus mahaleb), Pyrus pyraster, Ulmus minor ritkábban Quercus cerris és Tilia tomentosa. 

A cserjeszint jól fejlett, mely magába foglalja a Crataegus monogyna, a Cornus sanguinea, a 

Cotinus coggygria, az Euonymus europaeus, az Euonymus verrucosus, a Ligustrum vulgare, a 

Prunus spinosa, a Rhamnus catharticus, a Sambucus nigra és a Viburnum lantana fajokat. Az 

irodalmi adatok az Amygdalus nana jelenlétét is jelzik. Ez utóbbi jellegzetes a sztyepp 

területeken. A C szintben széles körben elterjedt fajok vannak: Betonica officinalis (Stachys 

officinalis), Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Clinopodium vulgare, 

Filipendula vulgaris, Geum urbanum, Myrrhoides nodosa, Urtica dioica és Viola hirta.  

A Quercus pedunculiflora sztyepperdei az „Aceri tatarici-Quercion” -ba tartoznak, amely főleg 

a Duna és a Fekete-tenger északnyugati partja mentén terjeszkedtek el Délkelet-Európában. 

Ilyen társulások Bulgáriában nagyon ritkán fordulnak elő a kelet-bulgáriai alföldön. A Quercus 

18. ábra: Bulgáriai elterjedés a Fekete tenger partjainál 
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pedunculiflora soha nem volt széles körben elterjedt a Dobrudzsai fennsíkon, hanem inkább 

alkalmas szerepet tölt be az erdősztyepp régióban, gyérfás területeken. Az antropogén hatások 

növekedése miatt, melyek az ősi időkben már elkezdődtek, a Dobrudzsai régióban a természetes 

növényzet szinte teljesen megsemmisült csak néhány töredék maradt fenn és a legeltetés 

eredményeképpen betörtek a ruderális fajok is (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html).  

o Földrajzi változatai:  

 

1. Dobrudzsai síkvidéki szürke tölgy: megtalálható csernozjom talajokon Bezvoditsa, Kubrat, 

Balchik, Lomsko, Vratsa és egyéb települések környékén. A levelek szőrösek, a levélnyél rövid, 

szív alakú a levélváll, a makkok kicsik, ritkán teremnek, száraz helyeken növekszik, 

mindemellett hideg és fagymentes helyeken.  

2. Hegyvidéki változata, Lozen tölgy: Lozenska planina, Mezdra, Gotse Delchev települések 

környékén található. Xeroterm erdőkben is előfordul, de igényli a páratartalmat és a 

tápanyagban gazdag talajokat. Jellemző a levél szíves válla. A rügyek és a hajtások csupaszok. 

A Szófia melletti állományok magas termékenységet mutatnak.  

3. Belishki szürke tölgy (Belitsa Mahomia): a legszárazabb területeken lévő legmelegkedvelőbb 

nyári tölgy, sűrűn szőrös hajtásokkal, rügyekkel és levelekkel, a levélszél hullámos és a 

levélváll szíves. 

4. Slantchevo szürke tölgy: Magas talajvízzel rendelkező homoktalajokon – a legtöbb nyári 

tölgy típus tartozik ide, xeromezofil síkvidékeken található. Kevésbé szőrös levéllel, csupasz 

rügyekkel és hajtással, a levélváll néha ék alakú. Ez a kocsányos tölgy és a szürke tölgy közötti 

átmenetet képviseli. 

Ezen kívül a szárazságtűrő síkvidéki szürke tölgy levelei között is kettő változatot lehet 

elkülöníteni:  

Területileg nem lehet a két formát elkülöníteni egymástól. 

1. az erek jobban kiemelkednek  

2. finomabbak az erek 

A Szófia melletti Lozen- tölgy állományok a korábbi és a mostani vizsgálatok alapján csekély 

eltéréseket mutatnak. (CHERNIVSKI, 1959). 

 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html
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Veszélyeztetettség 
 

A faj fontossága: Az erdősztyeppek fontos erdészeti fafaja. Érdekes díszértéke szempontjából 

is (TATARANU és mtsai, 1960). Szlovákiában potenciálisan veszélyeztetett fajnak minősül. 

Szlovákiában és Szerbiában törvény védi. A szlovákiai eredetiségről és őshonosságról szóló 

vélemények eltérők, egyes szerzők megkérdőjelezik az őshonosságot 

(https://botany.cz/cs/quercus-pedunculiflora/). 

Veszélyeztetettség: kritikusan veszélyeztetett [CR - A1, 2 C3 D3 E3 F2 G2 H2]. Ezek az erdők 

magas védelmi jelentőséggel bírnak, mivel a kipusztulás veszélyezteti őket, és Bulgáriában 

nagyon széttöredezettek az állományai. A legtöbb erdő fafajösszetétele erősen megváltozott 

(http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/19G1.html). 
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Saját vizsgálatok, mérések 

 Herbáriumi vizsgálatok  

Július 26-án a Természettudományi Múzeum Növénytárába tettem látogatást. Először a 

Flora Balcanica gyűjteményből vizsgáltam meg kettő darab preparált Quercus pedunculiflora 

egyedet, melyeket Barina Zoltán gyűjtött 2016 májusában, Albániában. A gyűjtés helyeinek 

pontos koordinátái: N 39,69406   E 20,044206 és N 40,131322   E 19,777609.  

A képen (19. ábra) látható szürke tölgy hajtás, 

morfológiailag a Quercus robur és a Quercus frainetto között 

helyezkedik el. Ezen a preparátumon a levelek nagyok, a 

megmértek hossza 20 és 17 cm volt, míg a közepénél mért 

szélesség 13-14 cm volt. A levéllemez tagolt, szárnyasan hasadt, 

osztottnak mondható, a széle kanyargós, alakja visszástojásdad. 

A levél csúcsa tompa és a levél válla füles. A levéllemez vastag, 

felülete sima, a fonák molyhos, de nem annyira, mint a Quercus 

pubescens esetében. Ami érdekes és szembetűnő volt, az a 

levélnyél és az erek rozsdabarna színű szőrözöttsége. Ez 

viszont nem csak a fonákon, hanem a levél színén a főér mentén is megfigyelhető (20. ábra). A 

szőrözöttség a levélalapnál a legsűrűbb és a levél csúcsa felé haladva egyre ritkább, gyérebb. A 

vessző színe szürkésbarna, a 20. ábrán látható preparátumon sötétbarna, szinte fekete. Ezen 

kívül a vessző paraszemölcsös, kissé szögletes, a csúcsán a rügyek halmozottan álltak, melyeket 

pillás rügypikkelyek borítottak. A rügyek kúposak, enyhén tojás alakúak.  

Barina Zoltán balkánkutató elmondása szerint, 

Albániában a tengertől nem túl távol van az 

élőhelye, dombokon/ hegyeken ligetes jelleggel 

fordul elő, de leginkább települések közelében 

lelhető fel. Tapasztalatai szerint, a Quercus 

pedunculiflora távol áll a Quercus robur-tól, a 

humidabb élőhely is erre mutat rá. A Flora 

Balcanica gyűjteményt magam mögött hagyva a 

Herbarium Generale-ba tértem át, további 

preparátumokat felkutatni.  

19. ábra: Albániában gyűjtött hajtás 

20. ábra a levél fonáki szőrözöttsége  
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A legelső hajtást, amit vizsgáltam, Joseph Bürnmüller gyűjtötte Kis-Ázsiában. Otto 

Schwarz 1952-ben határozta meg a hajtásokat, Quercus pedunculiflora néven, Bornmüller 

viszont így írta le:” Quercus pedunculiflora C. Koch (1849) (Qu. Haas var.) atrichoclados 

Borb. et. Bornm.)”.  A leírásban úgy jellemezte a fajt, hogy minden szempontból a Quercus 

robur-ra hasonlít, de közelről megvizsgálva láthatjuk a fonák kékeszöld színét, „blaugrüne 

Farbe”. Amiről a leírásban Bornmüller nem írt, az a 

terméskocsány hosszúsága. A 21. ábrán szembetűnik a 

hosszú kocsány (kb. 5 cm), melynek végén párosával 

ülnek a makkok. 

Bornmüller gyűjtésén kívül, még 6 db Quercus 

pedunculiflora preparátumot találtam, melyeknek nagy 

részüket Munténiában, román kutatók gyűjtötték össze. 

Ezeken az idősebb preparátumokon, nem láttam szőrös 

levelet, minden bizonnyal a szőrözöttség kopása miatt, 

viszont a fonák színe egyértelműen szürke volt. A 

levelek hossza változatos, átlagban 10 cm körüliek, a 

leghosszabb 22 cm volt. A levelek közepénél mért 

szélesség 4-15 cm volt. A karéjok száma 4-7, a levélváll 

füles cimpás, szív alakú, a levélnyél hossza 5-6 mm, 

maximum 1 cm. A levelek alakja változatos, a kocsányos tölgyhöz és a magyar tölgyhöz 

hasonlíthatók. A terméskocsány hossza 5 cm és a termés 4,5 cm volt. A kupacson a pikkelyek 

gyűrűbe rendeződve, fedelékesen simultak a kupacshoz, a termés világosbarna, alakja keskeny, 

megnyúlt, a termésfal vékony (22. ábra). Ezen kívül a szakirodalmakban feltüntetett leírásokkal 

tapasztalataim megegyeztek. 

21. ábra: Bornmüller gyűjtései 

22. ábra: szürke tölgy termés a Herbarium Generale gyűjteményben 
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 Csemetekerti vizsgálatok 

A KEFAG Zrt. 5 kg Quercus pedunculiflora szaporítóanyagot hozatott Romániából, 

melynek pontos származási helye: Tulcsa erdőgazdaság, Rusca-i erdészet, Caraorman helység, 

60F és 61A erdőrészlet. Koordináták: É: 44° 55’ K: 28° 32’. Az első koncepció, a Quercus 

pedunculiflora és a Quercus robur csemeték magassági növekedésének összehasonlítása volt, 

de a Quercus robur makkok kicsírázásának hiányában ez a terv sajnos meghiúsult. Az 5 kg 

hozatott makkot Dithane csávázószerrel kezelték le, majd ezt követően egy részét 

betongyűrűkben lévő termőföldbe vetették el 2019. március 26-án.  

Az első mérést május 23-án végeztem el a KEFAG Zrt. Innovációs Központjában. Az első 

mintaterületen 3,14 m2, míg a másikban 1,57 m2 lett Q. pedunculiflora szaporítóanyaggal 

bevetve. Az elvetés és az első mérés között 2 hónap telt el. Ez alatt az idő alatt az 1-es számú 

mintaterületen 54 db makk csírázott ki, s a 2. területen 50 db. A magoncok leveleinek fonákán 

finom pehelyszőrök már jól megfigyelhetők voltak, legfőképpen az erezeten. A magoncokat 

magasság szerint osztályoztam, és a következő diagramok feltüntetik, hogy adott magassághoz 

hány darab tartozik. Látható, hogy az 1-es mintaterületen 11,5 cm-es magasság volt a 

maximum, és 1,5 cm a minimum, az átlag magasság 4,8 cm volt, a legtöbb csemete 2 cm-es 

magasságot ért el. A 2-es területünkön 10 cm volt a maximum, 1 cm a minimum, az átlag 

magasság pedig 4,6 cm. A 3 cm-es magoncból volt a legtöbb.  

A második mérésre szeptember 30-án került sor. Ekkora már az Innovációs Központban 

dolgozók a csemeték gyökeréből visszavágtak és iskolázás előtt megszámolták őket. A 808 db 

csemetéből én 729 db-ot mértem le. Az első mintaterületen 295 db-ot, míg a másodikban 434-

et. Az elsőben a legnagyobb magassági érték 41 cm volt, a legkisebb 5 cm és az átlagmagasság 

18,8 cm volt. A másodikban 40 cm-es volt a legmagasabb csemete, a legkisebb 4 cm és az 

23. ábra: 1. mérési eredmények 
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átlagmagasság 21,2 cm. Az alábbi diagramon szembetűnő, hogy a legtöbb csemete a 20 cm 

magasságot érte el. 

A második mintaterületen látható, hogy 16 cm-es magasságú csemetéből volt a legtöbb. A két 

diagramon szépen kirajzolódnak a haranggörbék, melyek a csemeték eloszlását jól mutatják.  

A 6 hónap alatt a csemeték szép növekedést mutattak. A következő képeken megfigyelhető, 

hogy a kicsírázott egyedek száma a 2. mintaterületen több mint a hatszorosára növekedett a két 

mérés közötti időszak alatt. Az első mintaterületen pedig, majdnem a kilencszeresére. 

26 és 27. ábra: 4 hónap alatt a csemeték növekedése  
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 Tanulmányút a Duna-deltába 

Lövétéről, augusztus 23-án éjszaka indultam el Tódor László (Csíkszépvízi Magánerdészet) 

és András Zsolt (Lövétei Közbirtokosság) erdőmérnökökkel Tulcsára. 24-én reggel Tulcsán, 

Cosmin Istudor erdőművelési és erdőfelújítási szakirányvezető fogadott minket nejével. Tulcsai 

erdőgazdaság, caraormani természetvédelmi területén, a 61A és 60F erdőrészletben 

tekintettünk meg néhány idős (400 éves) szürke tölgy egyedet. Ezek a fák, génbankként töltik 

be szerepüket, melyektől a KEFAG Zrt-nél vizsgált csemeték is származnak. Az alábbi link: 

http://www.icashd.ro/quercus%20pedunculiflora%20i%20mbf.html a romániai 

nyilvántartásban lévő, génmegőrzési célból fenntartott állományokat sorolja fel, melyben az 

első helyen szerepel a két erdőrészlet, amelyben jártunk. A következő műholdas felvételen 

látható, a „Duna-delta kapuja”, Tulcsa és tőle légvonalban 50 km-re a Duna két ága 

(Dunaszentgyörgy, Szulina) között Caraorman homokvidéke. Caraormantól keleti irányba 

tekintve már a Fekete-tenger látható, melynek a partvonala csak 20 km-re van a vizsgált 

területünktől. Caraorman egy homokzátony, melynet kialakulásában nem csak a Duna, hanem 

a Fekete-tenger is befolyásolta. Ennek következtében a vegetáció rendkívül változatosan 

alakult. Erdősávok váltják fel a homokbuckás gyepterületeket, a folyók mentén 

bokorfüzesekkel, ligeterdőkkel szembesülünk. A növényzet mozaikosságát nagy százalékban 

befolyásolja a hidrológia, hogy kap-e elöntést a terület és a talajvíz mennyire van mélyen. 

Befolyásoló tényező mindemellett a kitettség és megemlítendő a talaj sótartalma is. A helyiek 

elmondása szerint, a Duna-delta ezen részei elöntést már nem kapnak, és a csapadékot tekintve 

idén 200-250 mm hullott. 

 A szürke tölgy élőhelye erdősávokban volt, melyeket gyepterületek és homokdűnék 

vesznek körbe. A szürke tölggyel együtt, olyan fafajok is megjelentek, mint a Fraxinus 

pallisiae, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor és az erdősávok szélén Populus alba, Populus x 

canescens, Pyrus piraster. A cserjeszintben Cornus mas-t és Crataegus pentagyna-t figyeltem 

28. ábra: Caraorman műholdas felvételen 

http://www.icashd.ro/quercus%20pedunculiflora%20i%20mbf.html
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meg. Az erdősávok melletti gyepterületen feltűnő volt a farkas kutyatej tömeges megjelenése 

és a sziki káka is. Tölgyújulat, kőris újulatokkal együtt, csak az erdősávokban volt, ahol 

árnyalást is kaptak. A fajok alapján úgy gondolom, ezen a területen tölgy-kőris-szil ligeterdő 

állhatott, mely az elöntések megszűnésével elszikesedett, és a társulás sziki tölgyessé alakult.  

A deltában lévő 400 éves szürke tölgy egyedek nagy termetű fáknak mondhatók, 25-30 m-

es magasság jellemzi őket. A törzsük hengeres, kérgük kemény. A kéreg keskeny, szürkés 

színű, hosszanti sávokban mélyen repedezett. A repedések mélysége kb.8 cm volt. Az ágak 

vastagok, felállók, nagyon tekervényesek, szerteágazó. Koronájuk terebélyes, laza szerkezetű. 

A következő képeken láthatók a fák habitusa, és az ágszerkezetük. 

Az általam gyűjtött hajtásokon a vessző szürkés-barna, hosszanti 

sávokban barázdált, gyengén szögletes, enyhén fényes és 

paraszemölcsökkel borított. A rügyek barna színűek, tompák, tojás 

alakúak. A rügypikkelyek aprók, szélük pillás. A csúcsrügyek 

lehetnek halmozottak. A levélállás szórt, alakjuk visszástojásdad. A 

levelek 6-20 cm hosszúak, a levelek a felső harmadukban a 

legszélesebbek. A levélalap mindegyik hajtáson sötétbarna, fekete 

színű, néhol szőrözött. A levélnyél sárgás-barna, 0,5-1 cm-ig változó 

29. és 30. ábra: A szürke tölgy élőhelye  

31. és 32. ábra: A szürke tölgyek habitusai 

33. ábra: A szürke tölgy ágszerkezete 
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nagyságú, némely egyeden szőrözött. A levélváll lehet 

fülescimpás, ék alakú. A levéllemez kemény, tagolt, 

hasadt/ osztott/ karéjos, a széle kanyargós, alakjuk 

visszástojásdad. Némelyik karéjossága a kocsányos 

tölgyhöz hasonló. A levél csúcsa tompa. A levelek 

zöldek, a fonákon mindegyik egyed szürkészöld, a 

szőrözöttség változatos. Van, ahol közelről nézve jól 

látható, de itt is inkább az erek mentén figyelhető meg, 

némelyiken pedig, szinte alig látni. Az alábbi fotókon, 

megfigyelhetők a fajra jellemző bélyegek.  

A makktermés frissen, élénk zöld, később barna 

színű, enyhén fényes. A termésfalon, hosszanti sávokban 

sötétebb csíkok futnak le. A termés 3-4 cm hosszú. A 

makkot a kupacs, az egyharmadáig borítja, melynek 

alakja egy félgömbre hasonlít.  A kupacs belseje sima, 

sárgászöldes színű, illetve barna. A kupacs, kívül 

finoman szőrözött, bársonyos tapintású, de ez a 

szőrözöttség lekopik. A kupacsot kupacspikkelyek 

borítják, melyek háromszög alakúak. A pikkelyek, 

koncentrikus körökbe rendeződve helyezkednek el. A 

pikkelyek csúcsa a kupacs falához nem simulnak, viszont 

a kupacsfalának vonalát követik. A terméskocsány hossza, mely szintén fontos morfológiai 

bélyege a fajnak, 3-7 cm. A kocsányon, szőrözöttség szintén megfigyelhető, a kupacshoz való 

csatlakozásnál. A kocsány barna, fényes, elvétve látni rajta világos, apró paraszemölcsöt. A 

termések a kocsányon kettesével helyezkednek el.  

34. ábra: szürke tölgy levelek színe és fonáka 

35. ábra: Levélfonáki szőrözöttség 

36. ábra: Kupacs 37. ábra: Termés kocsánnyal 
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Eredmények értékelése, megvitatása 

A herbáriumi vizsgálatok alatt, megtekinthettem oly kitűnő botanikusok munkáját, mint Joseph 

Bornmüller és Otto Schwarz. Munkájuk alapján megbizonyosodtam a faj morfológiai 

tulajdonságairól, melyekkel az irodalmi munka alatt is találkoztam. A szakirodalmak és a 

herbáriumi vizsgálatok, biztos tudást nyújtottak ahhoz, hogy a tanulmányi utam során, a szürke 

tölgyet felismerjem. A Duna-deltában a szürke tölgy száraz körülmények közötti létéről 

bizonyosodtam meg. 

A KEFAG Zrt.-nél végig kísérhettem a makkok kicsírázásától kezdve a csemeték 1 éves 

korukig tartó növekedését. Sajnos nem volt viszonyítási alapom, mivel a kocsányostölgy 

makkok nem csíráztak ki. A szürke tölgy csemeték önmagukban nézve jó növekedést mutattak. 

Megállapítható, hogy a kezdeti kutatásom alapján, a vizsgált fafaj alkalmas ahhoz, hogy az 

alföldi erdőgazdaságok csemetekertekben és erdőtelepítéseknél alkalmazzák, 

kocsányostölggyel együtt, hogy a két fafaj biológiai tulajdonságok alapján összehasonlítható 

legyen. 

Következtetések, javaslatok 

A klímaváltozást szem előtt tartva, úgy gondolom a szürke tölgy hasznára válna az 

erdőgazdaságoknak. Kiemelendő tulajdonságai közé tartozik a szárazságtűrése, a 

veszélyeztetettségi státusza, a kocsányostölggyel feltételezett rokoni kapcsolata és a leírt 

társulásokban betöltött szerepe. Véleményem szerint, ha az átlaghőmérséklet továbbra is 

növekedni fog, mellyel együtt országunkban az ökológiai és gazdasági veszteség is, meg 

kellene fontolni további balkáni eredetű fafajokkal való kísérletezéseinket. Itt most gondolok a 

mőziai bükkre, a Fraxinus pallisiae-re, és a keleti gyertyán is több figyelmet érdemelne. Ezen 

kívül, nagyobb hangsúlyt fektetni az olyan őshonos szárazságtűrő fafajainkra, mint a tatárjuhar, 

a sajmeggy, olasztölgy. Ezekkel a szárazságtűrő fafajokkal ökológiailag stabilabbá lehetne 

tenni azokat az állományokat, melyek jobban ki vannak téve a globális felmelegedés hatásainak. 

A stabilabb állományok elérése érdekében nem csak a fafajokra fontos figyelmet szentelnünk, 

hanem a cserjeszintben lévő taxonokra is. A kísérleteket ki lehetne egészíteni olyan 

szárazságtűrő, és természetvédelmi szempontból is különleges cserjével is, mint pl. a Crataegus 

pentagina.  

A szürke tölgy iránt eddig érdeklődést a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. és a Nyírerdő Zrt. 

mutatott, véleményem szerint, a jövőre nézve ezt az érdeklődést fokozni kell.  
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Összefoglalás 

A globális felmelegedés miatt fokozatosan növekvő hőmérséklethez a hazai fafajok nem 

tudnak, előreláthatólag nem fognak tudni alkalmazkodni. Az alföldi erdeink vannak a legjobban 

pusztulásnak kitéve. A megoldás egy részét, szárazságtűrőbb és a hazai társulásokhoz 

illeszkedő fafajokban és cserjékben látom, ezért választottam dolgozatom témájának a Quercus 

pedunculiflora-t.  

A Quercus pedunculiflora legfontosabb morfológiai bélyege, a hosszú terméskocsány, a levél, 

fonáki szőrözöttsége és szürke színe. Melegkedvelőbb és szárazságtűrőbb, mint a kocsányos 

tölgy, magoncként viszont fagyérzékeny. Inkább meszes talajon érzi jól magát, melyek 

homokon, löszön képződnek, a legjobb növekedést csernozjomon mutatja. Dél-Kelet Európai 

elterjedésű, hazája a Balkán-félsziget, a Kaukázus, a Fekete-tenger partvidéke és hazánkban is 

őshonos lehetne. Az élőhelye sokszínű, száraz dombvidékek, alföldek, fennsíkok és árterek is 

otthont nyújthatnak neki. Élőhelyén, olyan fafajokkal alkot társulást, mint például a magyar 

tölgy, cser tölgy, tatárjuhar, ezüst hárs, keleti gyertyán, mezei szil, sajmeggy. Több országban 

is veszélyeztetett fafajnak van minősítve és az erdősztyeppek fontos fafaja.  

Saját vizsgálatokat a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában, a KEFAG Zrt. 

Innovációs Központjában és a Duna-deltában végeztem. Botanikusok által és saját kezűleg 

gyűjtött hajtásokat vizsgáltam meg, ezen kívül csemeték növekedését kísértem figyelemmel, 

melyek élőhelyét tanulmányi utam során megtekintettem. 

A kutatás kimeneteleként elmondható, hogy a szürke tölgy, szárazságtűrése és a hazai 

vegetációba illeszkedése miatt, alkalmas ahhoz, hogy csemetekertekben és erdőtelepítéseknél 

kísérletezzünk vele. Hasonló szárazságtűrő fafajok alkalmazásával, talán felvehetjük a lépést a 

klímaváltozással. 
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Mellékletek  
 

Herbarium Generale 
 

Név Gyűjtő Határozó Időpont Egyéb 

I. Quercus pedunculiflora   J.Bornmüller 

(1849) 

O. Schwarz 1952 Kisázsia 

II. Quercus Haas Borbás et 

Bornm/ Quercus 

pedunculiflora 

Borbás V. O. Schwarz 1952 Neusatz 

közelében lévő 

erdőben. 

III. Quercus pedunculiflora 

var. atrichoclados f. typica 

subf. goniolobula  

C.C.Georgescu   C.C.Georgescu   1936.    

07. 10  

Munténia, 

Lalomita megye 

Lehliu erdőben. 

IV. Quercus pedunculiflora 

var. atrichoclados f. typica 

subf. obtusiloba   

C.C.Georgescu 

és M. Badea    

C.C.Georgescu 

és M. Badea    

1937.    

09. 12 

Muntenia, 

Buzau, 

Dumbrava 

V. Quercus pedunculiflora 

var. atrichoclados f. typica 

subf. obtusiloba   

C.C.Georgescu 

és M. Badea    

C.C.Georgescu 

és M. Badea    

1937.    

09. 12         

Muntenia, 

Buzau megye 

VI. Quercus pedunculiflora 

var. atrichoclados f. 

maxima 

G.P. Grintescu  Al. Borza 1923.    

06. 12  

Muntenia 

VII. Quercus pedunculiflora 

var. atrichoclados f. typica 

subf. obtusiloba 

C.C.Georgescu   J. Morariu 1937. 

10.02 

Buzau 

megyében  

Flora Balcanica 

I. Quercus pedunculiflora 

K.Koch 

Barina Z. és 

Baráth K.  

Barina Z.  2016. 

06.17 

Albánia          

tszf. 102 m  

II. Quercus pedunculiflora 

K.Koch 

Barina Z. és 

Baráth K.  

Barina Z.  2016. 

06.18 

Albánia           

tszf. 697 m  
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2019.05.23 I. mérés KEFAG Zrt. Innovációs Központ - Quercus pedunculiflora 

2. mintaterület: 1,57 m2     1. mintaterület: 3,14 m2   
sorszám magasság (cm)  sorszám  magasság (cm)  

1 1  1  1,5  
2 1,5  2  1,5  
3 1,5  3  1,5  
4 1,5  4  1,5  
5 1,5  5  1,5  
6 1,5  6  2  
7 2  7  2  
8 2  8  2  
9 2  9  2  

10 2  10  2  
11 2,5  11  2  
12 2,5  12  2  
13 2,5  13  2  
14 2,5  14  2  
15 3  15  2,5  
16 3  16  3  
17 3  17  3  
18 3  18  3  
19 3  19  3  
20 3  20  3  
21 3  21  3,5  
22 3,5  22  3,5  
23 3,5  23  3,5  
24 3,5  24  3,5  
25 4  25  3,5  
26 4  26  3,5  
27 4  27  3,5  
28 4  28  4  
29 4,5  29  4,5  
30 4,5  30  4,5  
31 5,5  31  5  
32 5,5  32  5  
33 5,5  33  5  
34 5,5  34  5  
35 6  35  5,5  
36 6,5  36  5,5  
37 6,5  37  5,5  
38 6,5  38  6  
39 7  39  6  
40 7  40  6  
41 7,5  41  6,5  
42 7,5  42  7  
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43 8  43  7,5  
44 8  44  8  
45 8  45  8  
46 8  46  8  
47 9  47  8  
48 9,5  48  8,5  
49 10  49  9  
50 10  50  10  

   51  10  
átlag: 4,6  52  10,5  

   53  10,5  

   54  11,5  

       

   átlag:  4,777777778  
 

  1. mérés  2. mérés  

 db magasság  db magasság 

      

 5 1,5  1 1 

 9 2  5 1,5 

 1 2,5  4 2 

 5 3  4 2,5 

 7 3,5  7 3 

 1 4  3 3,5 

 2 4,5  4 4 

 4 5  2 4,5 

 3 5,5  4 5,5 

 3 6  1 6 

 1 6,5  3 6,5 

 1 7  2 7 

 1 7,5  2 7,5 

 4 8  4 8 

 1 8,5  1 9 

 1 9  1 9,5 

 2 10  2 10 

 2 10,5 Össz.: 50  

 1 11,5    

Össz.: 54     
 

2019.09.30 II. magasságmérés KEFAG Zrt. Innovációs Központ - 
Quercus pedunculiflora 

1. mintaterület: 3,14 m2  2. mintaterület: 1,57 m2       

sorszám magasság (cm) sorszám magasság (cm) 



 
 

40 
 

1 5 1 4 

2 5 2 5 

3 5 3 5 

4 5 4 6 

5 5,5 5 6 

6 5,5 6 6 

7 5,5 7 6 

8 5,5 8 6,5 

9 6 9 7 

10 6 10 7 

11 7 11 7 

12 7 12 7,5 

13 7 13 8 

14 8 14 8 

15 8 15 8 

16 8 16 8 

17 8 17 8 

18 8 18 8 

19 8 19 8,5 

20 8 20 9 

21 8 21 9 

22 8 22 9 

23 8 23 9 

24 8 24 9 

25 8 25 9 

26 9 26 9,5 

27 9 27 9,5 

28 10 28 9,5 

29 10 29 10 

30 10 30 10 

31 10 31 10 

32 10 32 10 

33 10 33 10 

34 10 34 10 

35 10 35 10 

36 10 36 10 

37 10 37 10 

38 10 38 10 

39 10 39 11 

40 10 40 11 

41 11 41 11 

42 11 42 11 

43 11 43 11,5 

44 11 44 11,5 

45 11 45 11,5 
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46 11 46 11,5 

47 11 47 11,5 

48 11 48 12 

49 11 49 12 

50 11 50 12 

51 11 51 12 

52 11 52 12 

53 12 53 12 

54 12 54 12 

55 12 55 12 

56 12 56 12 

57 12 57 12 

58 12 58 12 

59 12 59 12 

60 12 60 12 

61 12 61 12 

62 12,5 62 12,5 

63 12,5 63 12,5 

64 12,5 64 12,5 

65 12,5 65 12,5 

66 12,5 66 13 

67 13 67 13 

68 13 68 13 

69 13 69 13 

70 13 70 13 

71 13 71 13 

72 13 72 13 

73 13 73 13,5 

74 13 74 13,5 

75 13 75 13,5 

76 13 76 14 

77 13,5 77 14 

78 13,5 78 14 

79 14 79 14 

80 14 80 14 

81 14 81 14 

82 14 82 14,5 

83 14 83 14,5 

84 14 84 14,5 

85 14 85 14,5 

86 14 86 14,5 

87 14 87 14,5 

88 14 88 14,5 

89 14 89 14,5 

90 14 90 15 
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91 15 91 15 

92 15 92 15 

93 15 93 15 

94 15 94 15 

95 15 95 15 

96 15 96 15 

97 15 97 15 

98 15 98 15 

99 15 99 15 

100 15 100 15 

101 15 101 15,5 

102 15 102 15,5 

103 15 103 15,5 

104 15 104 15,5 

105 15 105 15,5 

106 15 106 15,5 

107 15 107 15,5 

108 15 108 15,5 

109 15 109 15,5 

110 15 110 16 

111 15 111 16 

112 15 112 16 

113 16 113 16 

114 16 114 16 

115 16 115 16 

116 16 116 16 

117 16 117 16 

118 16 118 16 

119 16 119 16 

120 16 120 16 

121 16 121 16 

122 16 122 16 

123 16 123 16 

124 16 124 16 

125 16 125 16,5 

126 16 126 16,5 

127 16 127 16,5 

128 16 128 16,5 

129 16 129 16,5 

130 16 130 16,5 

131 16 131 16,5 

132 16 132 16,5 

133 16 133 16,5 

134 16 134 16,5 

135 16 135 16,5 
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136 17 136 16,5 

137 17 137 16,5 

138 17 138 17 

139 17 139 17 

140 17 140 17 

141 17 141 17 

142 17 142 17 

143 17 143 17 

144 17 144 17 

145 17 145 17 

146 17 146 17 

147 17 147 17 

148 17 148 17 

149 17 149 17 

150 17 150 17,5 

151 17 151 17,5 

152 17 152 17,5 

153 18 153 17,5 

154 18 154 17,5 

155 18 155 17,5 

156 18 156 17,5 

157 18 157 17,5 

158 18 158 17,5 

159 18 159 17,5 

160 18 160 18 

161 18 161 18 

162 18 162 18 

163 18 163 18 

164 18 164 18 

165 18 165 18 

166 18 166 18 

167 18 167 18 

168 18 168 18 

169 18 169 18 

170 18 170 18 

171 18 171 18,5 

172 18 172 18,5 

173 18 173 18,5 

174 18 174 18,5 

175 18 175 18,5 

176 18 176 18,5 

177 18 177 18,5 

178 19 178 19 

179 19 179 19 

180 19 180 19 



 
 

44 
 

181 19 181 19 

182 19 182 19 

183 19 183 19 

184 19 184 19 

185 19 185 19 

186 19 186 19,5 

187 19 187 19,5 

188 19 188 19,5 

189 19 189 19,5 

190 19 190 19,5 

191 19 191 19,5 

192 20 192 19,5 

193 20 193 19,5 

194 20 194 19,5 

195 20 195 20 

196 20 196 20 

197 20 197 20 

198 20 198 20 

199 20 199 20 

200 20 200 20 

201 20 201 20 

202 20 202 20 

203 20 203 21 

204 20 204 21 

205 20 205 21 

206 20 206 21 

207 20 207 21 

208 20 208 21 

209 20 209 21 

210 20 210 21 

211 20 211 21 

212 20 212 21 

213 20 213 22 

214 20 214 22 

215 20 215 22 

216 20 216 22 

217 20 217 22 

218 20 218 22 

219 20 219 22 

220 20 220 22 

221 20 221 22 

222 20 222 22 

223 20,5 223 22,5 

224 20,5 224 22,5 

225 20,5 225 22,5 
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226 20,5 226 22,5 

227 20,5 227 22,5 

228 20,5 228 22,5 

229 20,5 229 22,5 

230 20,5 230 22,5 

231 20,5 231 22,5 

232 20,5 232 22,5 

233 20,5 233 23 

234 20,5 234 23 

235 20,5 235 23 

236 20,5 236 23 

237 20,5 237 23 

238 20,5 238 23 

239 20,5 239 23 

240 21 240 23 

241 21 241 24 

242 21 242 24 

243 21 243 24 

244 21 244 24 

245 21 245 24 

246 21 246 24 

247 21 247 24 

248 21 248 24 

249 21 249 24 

250 21 250 24 

251 21 251 24 

252 21 252 24 

253 21 253 24 

254 21 254 24 

255 21 255 24,5 

256 22 256 24,5 

257 22 257 24,5 

258 22 258 24,5 

259 22 259 25 

260 22 260 25 

261 22 261 25 

262 22 262 25 

263 22 263 25 

264 22 264 25 

265 22 265 26 

266 22 266 26 

267 22 267 26 

268 22 268 26 

269 22 269 26 

270 22 270 27 
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271 22 271 27 

272 22 272 27 

273 22 273 27 

274 22 274 27,5 

275 22 275 27,5 

276 22 276 27,5 

277 22 277 28 

278 22 278 28 

279 22 279 28 

280 22 280 28 

281 22 281 30 

282 23 282 30 

283 23 283 31 

284 23 284 32 

285 23 285 32 

286 23 286 32 

287 23 287 32 

288 23 288 33,5 

289 23 289 34 

290 23 290 34 

291 23 291 35 

292 23 292 35 

293 23 293 35 

294 23 294 36 

295 23 295 40 

296 23 
  

297 23 
  

298 23 
  

299 23 
  

300 23 
  

301 23,5 
  

302 23,5 
  

303 23,5 
  

304 23,5 
  

305 23,5 
  

306 23,5 
  

307 23,5 
  

308 24 
  

309 24 
  

310 24 
  

311 24 
  

312 24 
  

313 24 
  

314 24 
  

315 24 
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316 24 
  

317 24 
  

318 24 
  

319 24 
  

320 24 
  

321 24 
  

322 24 
  

323 24,5 
  

324 24,5 
  

325 24,5 
  

326 24,5 
  

327 24,5 
  

328 24,5 
  

329 24,5 
  

330 24,5 
  

331 24,5 
  

332 24,5 
  

333 24,5 
  

334 24,5 
  

335 25 
  

336 25 
  

337 25 
  

338 25 
  

339 25 
  

340 25 
  

341 25 
  

342 25 
  

343 25 
  

344 25 
  

345 25 
  

346 25 
  

347 25 
  

348 25 
  

349 25 
  

350 25 
  

351 25 
  

352 25 
  

353 25,5 
  

354 25,5 
  

355 25,5 
  

356 25,5 
  

357 25,5 
  

358 25,5 
  

359 25,5 
  

360 25,5 
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361 25,5 
  

362 25,5 
  

363 25,5 
  

364 26 
  

365 26 
  

366 26 
  

367 26 
  

368 26 
  

369 26 
  

370 26 
  

371 26 
  

372 26 
  

373 26 
  

374 26 
  

375 26 
  

376 26 
  

377 26 
  

378 26 
  

379 27 
  

380 27 
  

381 27 
  

382 27 
  

383 27 
  

384 27 
  

385 27 
  

386 27 
  

387 27 
  

388 27 
  

389 27 
  

390 27,5 
  

391 27,5 
  

392 27,5 
  

393 27,5 
  

394 28 
  

395 28 
  

396 28 
  

397 28 
  

398 28 
  

399 28 
  

400 29 
  

401 29 
  

402 29 
  

403 29 
  

404 29 
  

405 29 
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406 30 
  

407 30 
  

408 30 
  

409 30 
  

410 30 
  

411 30 
  

412 30 
  

413 30 
  

414 30 
  

415 30 
  

416 30 
  

417 30 
  

418 31 
  

419 32 
  

420 32 
  

421 32 
  

422 32 
  

423 32 
  

424 32 
  

425 32 
  

426 33 
  

427 33 
  

428 34 
  

429 34 
  

430 34 
  

431 35 
  

432 37 
  

433 40 
  

434 41 
  

 
 

1.mérés 
  

2.mérés 
 

      

 
db cm 

 
db cm   

4 5 
 

1 4  
4 5,5 

 
2 5  

2 6 
 

4 6  
3 7 

 
1 6,5  

12 8 
 

3 7  
2 9 

 
1 7,5  

13 10 
 

6 8  
12 11 

 
1 8,5  

9 12 
 

6 9  
5 12,5 

 
3 9,5  

10 13 
 

10 10 
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2 13,5 

 
4 11  

12 14 
 

5 11,5  
22 15 

 
14 12  

23 16 
 

4 12,5  
17 17 

 
7 13  

25 18 
 

3 13,5  
14 19 

 
6 14  

31 20 
 

8 14,5  
17 20,5 

 
11 15  

16 21 
 

9 15,5  
26 22 

 
15 16  

19 23 
 

13 16,5  
7 23,5 

 
12 17  

15 24 
 

10 17,5  
12 24,5 

 
11 18  

18 25 
 

7 18,5  
11 25,5 

 
8 19  

15 26 
 

9 19,5  
11 27 

 
8 20  

4 27,5 
 

10 21  
6 28 

 
10 22  

6 29 
 

10 22,5  
12 30 

 
8 23  

1 31 
 

14 24  
7 32 

 
4 24,5  

2 33 
 

6 25  
3 34 

 
5 26  

1 35 
 

4 27  
1 37 

 
3 27,5  

1 40 
 

4 28  
1 41 

 
2 30 

összesen: 434 
  

1 31 

átlag 
 

21,21429 
 

4 32 

legkisebb: 
 

5 
 

1 33,5 

legnagyobb: 
 

41 
 

2 34     
3 35     
1 36     
1 40    

összesen: 295 
 

   
átlag: 

 
18,72449    

legkisebb: 
 

4    
legnagyobb: 

 
40 
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