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Homoki erdők
A Pilisi Parkerdő Zrt. az Európai Unió által támogatott Parkerdő természetesen programja keretében
jelentős természetvédelmi fejlesztéseket hajt végre
a főváros környéki védett parkerdőkben. A program
egyik legfontosabb eleme a tájidegen feketefenyő
és akác erdőállományok átalakítása őshonos lombos fajokból álló erdőkké. Kiadványsorozatunkban
azokkal az életközösségekkel, szakszóval erdőtársulásokkal ismerkedünk meg, amelyek kialakításán
a program keretében fáradozunk, vagy éppen amelyek természetvédelmi szempontból kívánatos átalakításába belevágtunk.
A sorozat jelen példányában az őshonos homoki
erdőket mutatjuk be. A Parkerdő természetesen
program keretében a Gödöllői-dombság védett
területein 12 hektáron – mintegy 24 futballpályányi
területen –, telepített fekete- és erdeifenyő állományok helyén állítjuk helyre ezt az erdőtársulást, hazai
nyár és kocsányos tölgy csemeték ültetésével.

Pusztai tölgyes
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A homokon kialakult tölgyesek régen az
alföldi táj jellegzetes alkotói voltak.
Honfoglaló őseink is ezt a növényzeti típust követték a vándorlásaik
során, amely a Kárpát-medencétől nyugatra már nem fordul
elő. Sajnos mára hazánkban
is rendkívül ritka élőhelynek
számít, egykori területükön
többnyire mezőgazdálkodás folyik. A megmaradt erdőfoltoknak
ritkaságuk, szigetszerű jellegük
miatt sok helyen saját nevet adtak (pl.
Kerecsendi-erdő, Újszentmargitai erdő,
Kunpeszéri Tilos erdő). Két jellegzetes típusuk
van, a jobb vízellátás mellett kialakuló gyöngyvirágos
tölgyes és a szárazabb, magasabb fekvéseken előforduló pusztai tölgyes. A homoki tölgyesek fő fafajai a kocsányos tölgy és a fehér nyár.

Jó vízellátottságú homoki erdő
a gyöngyvirágos tölgyes
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Kocsányos tölgy
(Quercus robur)
A kocsányos tölgy Európa egyik legnagyobb termetű
fája. Magassága szabad állásban eléri a 45 métert,
törzsének körmérete akár 7 m is lehet. Néhány sok
évszázadot túlélt matuzsálem hazánkban is található. Legvaskosabb példánya a 2006-ban kettéhasadt
zsennyei tölgy volt (Zsennye, Vas megye), amelynek
körmérete elérte a 9,8 métert. Kérge mélyen repedezett, sötétszürke. Ágai felfelé törnek, az alsók
idős korban lehajlanak, sokszor hatalmas gömbbé
formálva a koronát. Hajtásai zöldesbarnák, finoman
molyhosak. Karéjos, igazi „tölgylevele” jellegzetes
módon szinte ül a hajtáson, alapjánál két kis fülecske teszi jól felismerhetővé. Termése a tölgyekre jellemző makk, ami hosszú kocsányon függ, melyről
nevét is kapta. Európában a síkvidékeken elterjedt.
Nálunk is az alföldek egykor hatalmas tölgyeseinek
uralkodó fái, ahol kőrisekkel, szilekkel együtt alkotják
a folyókat kísérő ún. keményfa ligeterdőket. Szárazabb területeken a homoki és sziki tölgyesekben
(a honfoglaláskori erdőssztyepp maradványai) is
meghatározó fafaj. Napjainkban erdeink 8,7%-át alkotja a kocsányos tölgy. A Parkerdő természetesen
program során 32 ezer darab egyéves kocsányos
tölgyet ültettünk el.
Kocsányos tölgy (Quercus robur)
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Fehér nyár
(Populus alba)
Főként a Duna-Tisza-közi homokvidéken szegődik a
kocsányos tölgy mellé ez a festői megjelenésű fafaj.
Törzse fehéres-szürke, idős korban durván repedezett, sötét színű. Levelei karéjosak, színük sötétzöld,
fonákuk fehér. Enyhébb légmozgás is szinte mindig
vibráló mozgásban tartja a leveleket. Porzós barkái
pirosak, a termősök barnás színűek. Már tavasszal
beérnek a fehér repítőszőrös magjai, amelyek jól
ismert vattaszerű csomókban szállnak a fa körül.
A fehér nyár szerteágazó telepeivel kiválóan alkalmas a homok megkötésére. Közeli rokona a homoki tölgyesekben szintén előforduló szürke nyár (P.
canescens), amely a fehér nyár és a szintén őshonos rezgő nyár hibridje. Könnyebb kezelhetősége és
jobb erdőgazdálkodási tulajdonságai miatt a Parkerdő természetesen program során ezt a fafajt részesítettük előnyben, több mint 200 ezer darabot ültettünk
belőle a különböző tölgyesek elegyfafajaként.

A homoki erdők jellegzetes fafaja
a fehér nyár (Populus alba)
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Növényvilág
A homoki erdők közül a szárazabb pusztai tölgyes általában alacsony növekedésű. A kocsányos tölgyön és a
fehér nyáron kívül a lombkoronaszintben előfordul még
a tatárjuhar (Acer tataricum), a vadkörte (Pyrus pyraster)
vagy a mezei szil (Ulmus minor).

1.

A pusztai tölgyes felnyíló lombsátra miatt az erdő fényben gazdag, így dús cserjeszint tud kialakulni. A cserjék
közül jellemzőek a fagyal (Ligustrum vulgare), a kökény
(Prunus spinosa), vagy a csíkos kecskerágó (Euonymus
europaeus). Gyakori, hogy az erdőben sűrű gyepszőnyeggel borított tisztásokat találunk. Itt a pusztai csenkesszel (Festuca rupicola) és a keskenylevelű perjével
(Poa angustifolia) találkozhatunk. Az aljnövényzetében
elsősorban a szárazabb tölgyesekre jellemző virágok
pompáznak, így a nagyezerjófű (Dictamnus albus),
a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), vagy a
homoki nőszirom (Iris arenaria). Kora tavaszi ritkaság
a szórványosan előforduló egyhajúvirág (Bulbocodium
vernum).

2.

3.

1. Homoki nőszirom (Iris arenaria)
2. Nagyezerjófű (Dictamnus albus)
3. Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)
4. Egyhajúvirág (Bulbocodium vernum)
4.
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Homokbuckák környékén a ritkuló fák között már akár
a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) és a terebélyes homoki kocsord (Peucedanum arenarium) sárga
ernyői is megjelenhetnek. Ugyancsak jellegzetes, homokon előforduló fajok a homoki kikerics (Colchicum
arenarium), a fürtös homokliliom (Anthericum liliago),
vagy a homoki vértő (Onosma arenarium).
A homoki erdők üdébb típusában, a gyöngyvirágos
tölgyesben a tölgyek magasabbra nőnek, elérik a
20-25 m magasságot is. Az erdő zárt, több nedvességigényes növényfajjal. Ilyen az erdőtípus névadója,
a gyöngyvirág (Convallaria majalis) vagy a széleslevelű
salamonpecsét (Polygonatum latifolium). A hegyvidéki
erdőkre emlékeztet a kora tavasszal megjelenő virágszőnyeg, amelynek látványos fajai az odvas keltike
(Corydalis cava), a salátaboglárka (Ranunculus ficaria)
és a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis).

5.

6.

7.

5. Homoki kikerics (Colchicum arenaria)
6. Fürtös homokliliom (Anthericum liliago)
7. Homoki vértő (Onosma arenarium)
8. Gyöngyvirág (Convallaria majalis)
8.
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Állatvilág

Zöld levelibéka (Hyla arborea)

Zöld gyík (Lacerta viridis)

A homoki erdők állatvilága igen gazdag, hiszen vizes
élőhelyek és a száraz buckatetők között terül el. Ahol
az ember hagyta, ott össze is köti e két szélsőséges
élőhelytípust. Mivel a síkvidéki területek többségét
használatba vette az emberiség, ezért szorul az ártéri és homoki erdőkbe a gerinces állatvilág zöme.
Így megtalálta életfeltételét több jelentős nagyvadunk,
a szarvas, az őz, és a vaddisznó is. Nem őshonos
nagyvadként a dámszarvas is előfordulhat. A lombkoronában, a fák odvában több olyan madár is fészkel,
amelyek kerülik a lakott területeket. Közülük leglátványosabb az erdőszéleket kedvelő, kéklő szalakóta
(Coracias garrulus), vagy az erdők mélyén megbúvó
fekete gólya (Ciconia nigra). A hüllők közül leginkább
a gyíkokkal találkozhatunk, többek között a zöld gyíkkal (Lacerta viridis).
Az erdők rovarvilága kettősséget mutat, a tölgyesekre és a homokpusztákra jellemző fajok egyaránt
előfordulhatnak. Az élőhely jellemző különlegessége
a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), amely a
fagyalbokrokon él.
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Tájhasználat,
erdőtermészetesség
A honfoglaló magyarok által annyira megkedvelt táj,
amely jó legelőt jelentő gyepekből, erdőkből, facsoportokból és vizes élőhelyekből állt, sajnos mára szinte
eltűnt. A homoki erdők nagy részét különféle mezőgazdasági kultúrákká alakították át az elmúlt századokban. Ahol esetleg erdőt látnánk a homokon,
azoknak nagy része közelebbről már faültetvénynek
bizonyul. Akácosok, erdeifenyvesek, nemesnyárasok
katonás rendje töri meg egyedül a nagyüzemi agrártáj egyhangúságát. Sajnos ez sem pótolja az Alföld
tájképi szépségeit, mint ahogyan annak az ezernyi
fajnak sem tud megfelelően otthont nyújtani, amelyek
egykor mindennapos vendégek voltak síkvidéki tájainkon.

Fecskefarkú lepke (Papilio
machaon)

A megmaradt természetes erdőfoltokat veszélyezteti
a folyószabályozások óta süllyedő talajvízszint, amelyet a fák gyökerei egyre nehezebben érnek el. Az
erdő idővel teljesen felnyílhat, és átadhatja helyét egy
cserjésekkel tarkított füves pusztának.
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Ezzel az Alföldön élő erdei növény- és állatfajok is
elveszthetik utolsó élőhelyeiket. A változó természeti
viszonyok miatt a természetes homoki erdők egy része továbbra is veszélyeztetett. A folyószabályozások
idején nyert mezőgaz-dasági területek egy részét azóta újra erdősítették, de ekkor már nem lehetett az
őshonos fajokat visszatelepíteni a területre. A legtöbb
helyen akác, erdeifenyő és nemesnyár állományok jöttek létre az egykori homoki erdők helyén. Ezekben az
állományokban a gazdálkodás egyetlen lehetséges módja – pl. a cserebogár pajor által okozott
károk elkerülése érdekében – a tarvágást követő
erdőfelújítás, aminek része a terület kituskózása,
felszántása. Ez a módszer azonban egy időre teljesen felszámolja az erdei aljnövényzetet, és nem
teszi lehetővé az őshonos fajok spontán visszatelepülését. A homoki erdőket más hazai erdőtípushoz képest erősen fenyegeti az idegenhonos invazív fás- és
lágyszárú fajok terjeszkedése. Nemcsak az akác, de
a bálványfa, a kései meggy és az ostorfa is jól terjed
a tölgyesekben, sok helyről végül kiszorítva a természetes élővilágot.
A homoki erdők felújítása
napjainkban is sok nehézségbe
ütközik

A magas létszámú vadállomány szintén sok nehézséget
okoz az erdők felújításában, hiszen a fiatal facsemeték
jelentős része a növényevők bendőjében végzi.

10

Homoki_erdok_01.indd 10

2010.12.03. 15:16:20

Homoki erdők
Legfőbb ideje, hogy síkvidéki erdeink utolsó megmaradt
állományait féltő gonddal óvjuk. Ha lehetséges, védjük
meg mindazoktól a káros tényezőktől, amelyek végül
az eltűnésüket okozhatják. Ha lehet, állítsuk helyre a
homoki erdőket. Így esélyt adhatunk arra, hogy unokáink is láthassák azt, amit elődeink sok évszázadon át a
táj részeként ismertek.

Hol találunk homoki erdőket?
A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő őshonos és
idegenhonos homoki erdők elsősorban a Gödöllőidombvidéken találhatók. Kisebb homoki erdőfoltok
Budapesten, a pesti oldalon is megtalálhatók. Többségük ma még akácos és fenyves, de a lehetőségekhez
mérten a jövőben növekedhet a helyreállított őshonos
erdők aránya is.

Tudtad-e?
• Hogy a homoki tölgyesek a honfoglaló őseink által
is kedvelt erdőssztyepp erdők utolsó maradványai?
• Hogy a síkvidéki erdők nagy része ma már nem 		
természetes erdő, hanem faültetvény?
• Hogy a homoki erdőkben él a kék színű szalakóta?
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Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Telefon: 06-26-598-000 E-mail: informacio@pprt.hu
web: www.parkerdo.hu
A kiadvány újrafeldolgozott papír használatával készült.
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