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Összefoglalás: Cikkünk a Villányi-hegység aktuális vegetációjáról szolgál információkkal az észak-déli irányú vegetációs grádiensek alapján. Kutatásaink során hét szelvényt létesítettünk a Villányi-hegység leginkább
természetközeli állapotú hegyein, az északi hegylábaktól a gerinceken vagy tetőkön át a déli hegylábakig.
Topográfiai térképek és térinformatikai szoftver segítségével elkészítettük a szelvények morfológiai profilját.
A terepen vizuálisan azonosítottuk a növénytársulásokat, amelyeket a profilokon jelenítettünk meg. Ahol a hegy
egyik vagy mindkét oldalán szinte teljesen eltűnt az eredeti növényzet, ott nem jelöltünk ki szelvényeket, hanem
csak terepbejárásokat végeztünk. Ezekben az esetekben az aktuális vegetáció dokumentálásán túl följegyeztük
az eredeti növényzetből megmaradt populációk előfordulását.
Az északi oldalakat főleg mezofil erdők (szurdokerdők, gyertyános-tölgyesek, törmeléklejtő-erdők,
tetőerdők) borítják, de a gerincközeli részeken, északias kitettségben egy gyeptársulás (Festuco rupicolaeArrhenatheretum) megjelenése is tipikus a hegység területén. A déli oldalakon száraz erdők (karsztbokorerdők
és mészkedvelő tölgyesek), valamint gyepek (sziklagyepek, lejtősztyepprétek) mozaikja alakult ki. Ahol az
eredeti növényzet nem maradt fenn természetközeli állapotban, ott az északi oldalakon ma akác- és fenyőültetvények találhatók (helyükön eredetileg valószínűleg nagyrészt gyertyános-tölgyesek lehettek), míg a déli
hegylábakat szőlőültetvények foglalják el.
Munkánk során néhány ismert növénytársulás új állományaira bukkantunk a Villányi-hegységben: a Viszlói-hegyen szurdokerdőt, a Nagy-hegyen a Festuco rupicolae-Arrhenatheretum eddig nem ismert állományát
találtuk. Cikkünkben a vegetációszelvények alapján rámutatunk a Mecsek és a Villányi-hegység tetőerdei közti
leglényegesebb különbségekre.
Az általunk készített profilokat összevetjük a Mecseket jellemző vegetációs profilokkal, valamint hazánk
más területein készített növényzeti metszetekkel.

Bevezetés
Egy terület pontos ismeretéhez, természeti értékeinek megóvásához elengedhetetlenül
szükséges a növényzet feltárása. A vegetáció ismeretében kiemelkedően fontos, hogy
megállapítsuk a növénytársulások állományainak térbeli rendeződését. Ennek alapvető
és gyakran használt módszere a vegetációtérképezés. Kevéssé munkaigényes a vegetációszelvények készítése. Bár ezek kétségtelenül kevesebb információt hordoznak, mint
a vegetációtérképek, ezért nem is helyettesíthetik azokat, mégis hasznosak lehetnek,
mivel szemléletesen tudják bemutatni egy-egy terület társulásainak térbeli viszonyait. Ezen
információk a későbbi kutatómunka számára is lényeges segítséget jelenthetnek.
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A Villányi-hegység hazánk természeti értékekben kiemelkedően gazdag kistája,
amelynek mind populáció, mind társulás szintű diverzitása igen magas (vö. Dénes 2000).
Bár növényzete – néhány társulás kivételével – meglehetősen jól ismert (Horvát és Papp
1964, Simon 1964, Horvát 1968, Kevey 1984, 1986; Dénes 1994, 1997b, 1998; Borhidi
és Dénes 1997, Erdős et al. 2010, Erdős és Morschhauser 2010), a társulások térbeli
elhelyezkedéséről csak néhány publikálatlan vagy nehezen hozzáférhető vegetációtérkép
áll rendelkezésre (Borhidi ined., Lehmann 1995, Dénes 1997a), főként a legértékesebb
részekről.
A növényzeti grádiensek kutatása a vegetációtan egyik központi területe volt évtizedekkel ezelőtt (pl. Whittaker 1967), és minden bizonnyal az ma is (pl. Austin 2005).
A Villányi-hegységben végzett, intenzív mintavételen alapuló sokváltozós grádienselemzéseken kívül (Erdős et al. 2008, 2009) hasznos lehet a vegetációszelvények klasszikus
társulástanhoz közelebb eső vizsgálata is.
Dolgozatunk célja, hogy észak-déli irányú vegetációs szelvények közlésével járuljon
hozzá a Villányi-hegység alaposabb megismeréséhez és a későbbi, átfogóbb térbeli elemzések megalapozásához.
Anyag és módszer
A Villányi-hegység nyugat-keleti fő vonulatának megfelelően az északi és a déli lejtők növényzete között jelentkezik a legmarkánsabb különbség, ezért észak-déli irányú vegetációszelvények készítése mellett döntöttünk.
Kiválogattuk a Villányi-hegység azon részeit, ahol a természetközeli növényzet még viszonylag jó állapotban
fennmaradt, vagy legalábbis terepen biztonsággal azonosítható mind az északi, mind a déli oldalon. Ezeken a
helyeken szelvényeket jelöltünk ki a hegyek északi lábától a gerincen át a déli hegylábig. Összesen hét szelvény
kijelölésére került sor (egy-egy a Tenkesen, a Csukmán, a Nagy-hegyen, és kettő-kettő a Fekete-hegyen és a
Szársomlyón). A szelvények hossza kb. 1,3 km és 2 km között változott, a hegyek méretétől függően. A szelvények mentén minél több terepbejárást igyekeztünk végezni, törekedve arra, hogy legalább április-májusban és
július-augusztusban minden egyes szelvényt bejárjunk. A terepen vizuálisan azonosítottuk a növénytársulásokat, amelyeket Borhidi és Sánta (1999), illetve Borhidi (2003) rendszere alapján neveztünk meg. Ennek során
figyelembe vettük a termőhelyi körülményeket, a fiziognómiát és a fajkészletet. Külön nehézséget jelentett,
hogy a Villányi-hegységben a szurdokerdők fajkészlete a gyertyános-tölgyesekéhez igen hasonló, ezért elkülönítésük nem könnyű feladat. Ezekben az esetekben a termőhelyi viszonyok mellett azokra a fajokra fektettük a hangsúlyt, amelyek lokálisan a szurdokerdőkre jellemzők, és a közeli gyertyános-tölgyesekhez képest itt
lényegesen nagyobb tömegességgel fordulnak elő (pl. Fagus sylvatica, Polystichum aculeatum, Prunus avium,
nitrofrekvens fajok).
Azokon a területeken, ahol az eredeti vegetáció a hegy egyik vagy mindkét lejtőjén teljesen vagy szinte
teljesen elpusztult (telepített akácosok, fenyvesek, szőlőstelkek), nem jelöltünk ki szelvényeket, hanem terepbejárást végeztünk. Ezeken a helyeken rögzítettük az aktuális vegetációt, valamint az eredeti vegetációból fennmaradt fajokból próbáltunk a természetes vegetációra következtetni.
A terepen rögzített GPS-koordináták alapján, topográfiai térképek fölhasználásával elkészítettük a vizsgált
hegyek domborzati profilját ArcView GIS 3.2 (ESRI) segítségével. A domborzati profilokon közelítő pontossággal jelöltük a terepen azonosított növénytársulásokat.
A szövegben említett hegyek és a szelvények elhelyezkedését az 1. ábra mutatja.
A növényfajok megnevezésénél Simon (2000) nómenklatúráját alkalmaztuk.
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1. ábra. A Villányi-hegységnek a szövegben említett tagjai és a szelvények elhelyezkedése
1. Hegyszentmártoni-hegy, 2. Viszlói-hegy, 3. Szavai-hegy, 4. Nagy-hegy, 5. Tenkes, 6. Csukma-hegy,
7. Fekete-hegy, 8. Szársomlyó, 9. Somsich-hegy, 10. Templom-hegy
Figure 1. Parts of the Villány Mts mentioned in the text, and location of the transects.
1. Mt Hegyszentmárton, 2. Mt Viszló, 3. Mt Szava, 4. Mt Nagy, 5: Mt Tenkes, 6: Mt Csukma,
7: Mt Fekete, 8: Mt Szársomlyó, 9: Mt Somsich, 10: Mt Templom.

Eredmények
A profilok elemzését nyugatról, a Nagy-hegytől kezdjük és haladunk keletre, a Szársomlyóig.
Nagy-hegy
A csarnótai Nagy-hegyen a vegetációszelvény a csúcstól kissé nyugatra metszi a
platót, a szelvény hossza mintegy 1,4 km (2. ábra). A szelvény legmagasabb pontja 269
m a tengerszint fölött, amely megközelíti a Nagy-hegy csúcsának (272 m) magasságát.
Az északi lejtő laposan csatlakozik a Dél-Baranyai dombsághoz, míg a déli lejtő lényegesen meredekebb. A csúcs környékén viszonylag széles és lapos plató alakult ki.
Az északi oldal alacsonyabban fekvő részeit szőlőskertek és szántók fedik (a szőlőskertek egy részének művelésével már fölhagytak, ezekben a Calamagrostis epigeios
és néhány özönfaj, pl. Asclepias syriaca, Ambrosia artemisiifolia, Solidago gigantea uralkodik). A kissé magasabb részeken akácosok találhatók, melyekben az akác (Robinia pseudoacacia) mellett a dió (Juglans regia) tömegessége jelentős. Az aljnövényzet szegényes
(Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Hedera helix, Mycelis muralis, Rubus
fruticosus, Urtica dioica), de a tető felé haladva fajgazdagabb (lásd később). Az akácostól
délre galagonya-kökény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum) viszonylag széles, mintegy 50 m-es sávját találjuk, amelyben dominálnak a Crataegus monogyna fatermetűvé
növő egyedei. Az akácos és a vele szomszédos galagonya-kökény cserjés aljnövényzetében megjelennek olyan fajok, amelyek az eredeti növényzet maradványai (pl. Carpinus
betulus, Fraxinus ornus, Helleborus odorus, Lonicera caprifolium, Primula vulgaris,
Quercus cerris, Qu. petraea, Ruscus aculeatus, Tamus communis, Tilia tomentosa).
A tetőhöz közelebb, de még északi kitettségben a Festuco rupicolae-Arrhenatheretum
állománya alakult ki. Benne domináns a két névadó faj, mellettük igen nagy egyedszámban él az Adonis vernalis.
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2. ábra. A Nagy-hegy vegetációs profilja
E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, G: Pruno spinosae-Crataegetum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum
pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: szőlőültetvények, gyümölcsösök, X: akácos, Y: bálványfás,
Z: szántóföld
Figure 2. Vegetation profile of Mt Nagy.
E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, G: Pruno spinosae-Crataegetum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum
pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: vineyard, orchard, X: Robinia-plantation, Y: Ailanthus-plantation,
Z: plough-land.

A hegytető platóján dalmát csenkeszes nyílt sziklagyep (Sedo sopianae-Festucetum
dalmaticae) és karsztbokorerdő (Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis)
mozaikja található. A sziklagyepben a Bothriochloa ischaemum, a Chrysopogon gryllus, a
Festuca dalmatica, a F. valesiaca és a Melica ciliata a fő gyepalkotók, de helyenként dominánssá válik az Artemisia alba. Bár a Nagy-hegy sziklagyepei meglehetősen
degradáltak, még így is igen fajgazdagnak mondhatók, számos védett faj előfordulásával (pl.
Convolvulus cantabrica, Dianthus giganteiformis ssp. giganteiformis, Linum tenuifolium,
Ophrys scolopax, Sedum acre ssp. neglectum). A bokorerdő apró foltjait kistermetű, max.
2 m magas virágos kőrisek (Fraxinus ornus) alkotják. A hegy déli lejtőjének egy rövid
szakaszát karsztbokorerdő és lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum rupicolae) mozaikja
foglalja el. A bokorerdő uralkodó fásszárúja a Fraxinus ornus (a Quercus pubescens a
Nagy-hegyen egyértelműen háttérbe szorul). A lejtősztyeppréten a Cleistogenes serotina
mellett a Bothriochloa ischaemum és az Elymus hispidus dominál, amely zavarásra utal.
Szintén bolygatást jelez a Calamagrostis epigeios jelenléte. A déli hegyoldal középső
részét mészkedvelő tölgyes (Tamo-Quercetum virgilianae) borítja, kevés és kis kiterjedésű lejtősztyeppfolttal. A mészkedvelő tölgyes leromlott állapotú, lombkoronaszintje hiányos, benne a Quercus cerris és a Tilia tomentosa egyedei találhatók meg, de előfordul a
Fraxinus ornus, a Quercus pubescens s. l. és a Pinus nigra is. A fajkészlet néhány további faja: Asparagus officinalis, Clinopodium vulgare, Ligustrum vulgare, Lithospermum
officinale, Lonicera caprifolium, Teucrium chamaedrys. Erőteljes zavarást jelez az Amorpha
fruticosa sűrű állománya és az Ambrosia artemisiifolia megjelenése. A mészkedvelő tölgyestől délre egy nagytermetű fákból álló bálványfa-állományt találunk. Ennek cserje- és
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gyepszintje szinte teljesen hiányzik, az eredeti növényzetre mindössze néhány Ligustrum vulgare, valamint egy-egy satnya Brachypodium sylvaticum és Lonicera caprifolium
emlékeztet. A legkevésbé meredek hegylábi lejtőket szőlőültetvények borítják.
Tenkes
A tenkesi szelvény a hegycsúcstól kb. egy km-re keletre metszi a tetőrégiót; hossza kb.
2 km (3. ábra). A szelvény legmagasabb pontja 384 m. Északi és déli lejtője nagyjából
egyforma meredekségű. A tető itt is ellaposodik és viszonylag széles.

3. ábra. A Tenkes vegetációs profilja
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, B: Scutellario altissimae-Aceretum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni,
E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis,
I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: szőlőültetvények, gyümölcsösök
Figure 3. Vegetation profile of Mt Tenkes.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, B: Scutellario altissimae-Aceretum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni,
E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis,
I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: vineyard, orchard.

A hegy északi lábánál degradált völgyalji helyzetű gyertyános-tölgyes (Asperulo
taurinae-Carpinetum) él, a következő, völgyalji helyzetre jellemző fajokkal: Aconitum
vulparia, Arctium lappa, Carex pendula. Az özönfajok közül viszonylag nagy egyedszámban jelen van az Ailanthus altissima és a Solidago gigantea. A hegyoldalon egy
kisebb szurdokban szurdokerdő (Scutellario altissimae-Aceretum) alakult ki. Benne több
helyen felszínre bukkannak a mészkő- és dolomitsziklák. A szurdokerdő fajai elsősorban
a gyertyános-tölgyesek fajaiból kerülnek ki, de lényeges eltérés, hogy nagyobb tömegességgel van jelen a Prunus avium, igen sok a kidőlt, korhadó fa, valamint sok a páfrány
(Dryopteris filix-mas és Polystichum aculeatum). A hegyoldalon fölfelé haladva a szurdokerdőt gyertyános-tölgyes váltja föl, amelyben a Tilia tomentosa uralkodik. A gyepszint
tömeges fajai: Corydalis cava, Galeobdolon montanum, Mercurialis perennis, Rubus
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fruticosus, Ruscus aculeatus. Kiemelhető még a névadó Asperula taurina, valamint a
tavaszi aszpektus jellemző tagjai: Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Galanthus
nivalis, Ranunculus ficaria. A hegytető közelében egy keskeny tetőerdő-sáv (Aconito
anthorae-Fraxinetum orni) jelenik meg. A lombkoronaszintben jelentőssé válik a Quercus
pubescens s. l. szerepe, a cserjeszintben tömeges a Cornus mas. Eltűnik az Asperula taurina, a Galeobdolon montanum és a Rubus fruticosus, viszont továbbra is nagy tömegességgel vannak jelen a tavaszi aszpektus fajai. Nagy borítást érnek el a gyertyános-tölgyesből hiányzó vagy ott ritka nitrofrekvens fajok (Alliaria petiolata, Anthriscus cerefolium,
Chelidonium majus, Galium aparine, Geranium robertianum, Veronica hederifolia).
A plató északi oldalán, enyhe lejtőn találjuk a karsztbokorerdő-foltokkal mozaikot képző
Festuco rupicolae-Arrhenatheretum társulást, amelyben a névadó fajok dominálnak.
A plató déli részén, valamint a déli lejtő fölső szakaszán hasonló mozaikot találunk,
de itt a bokorerdő már a dalmát csenkeszes nyílt sziklagyeppel váltakozik. A bokorerdő-foltok jellemző fajai: Fraxinus ornus, Quercus pubescens s. l., Ruscus aculeatus,
Anthericum ramosum, Carex michelii, a nyíltabb részeken Festuca rupicola. A sziklagyepek legnagyobb tömegességű fajai az Anthericum ramosum, a Carex michelii, a Chrysopogon gryllus, a Festuca dalmatica, a F. rupicola, a Koeleria cristata, az Orlaya grandiflora, valamint a Potentilla arenaria. A szelvény ezt követően egy zárt lombkoronaszintű
mészkedvelő tölgyesen halad keresztül (Fraxinus ornus, Quercus pubescens s. l., Tilia
tomentosa; Ligustrum vulgare; Brachypodium rupestre, B. sylvaticum, Carex flacca,
Clinopodium vulgare, Hedera helix, Lathyrus niger, Ruscus aculeatus, Viola alba).
Délebbre ismét egy mozaikkomplexet találunk bokorerdő (Fraxinus ornus, Quercus
pubescens, Ailanthus altissima), nyílt sziklagyep (Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon gryllus, Cleistogenes serotina, Festuca dalmatica, Melica ciliata) és pusztafüves
lejtősztyepprét (Bothriochloa ischaemum, Cleistogenes serotina, Elymus hispidus) foltjaival. A hegylábi részeket mészkedvelő tölgyes borítja, amelyben kisebb lejtősztyepprét-foltok jelennek meg. Ez a mészkedvelő tölgyes sokkal degradáltabb, mint a lejtőn
magasabban levő állományok: tömeges az Ailanthus altissima, de előfordul a Robinia
pseudo-acacia és az Aesculus hippocastanum is. Az erdő valószínűleg másodlagos,
korábbi szőlőültetvény helyén jöhetett létre. A koronaszint fő alkotói a Fraxinus ornus,
a Tilia tomentosa és a Quercus pubescens s. l. A szelvény mentén két védett, bár meglehetősen gyakori fajt is találtunk: Helleborus odorus és Lonicera caprifolium. Az apró
lejtősztyepp-foltok degradáltak, bennük a fő gyepalkotók a Brachypodium sylvaticum és
a Cleistogenes serotina. A hegylábat a Tenkesen is szőlőstelkek és gyümölcsösök foglalják el.
Csukma-hegy
A csukmai szelvény a Csukma-hegy nyugati részén halad keresztül, hossza kb. 2 km
(4. ábra). A szelvény legmagasabb pontja 333 m-re van a tenger szintje fölött. Északi
oldala kevéssé meredek, a déli lejtő viszont meredeken zuhan a hegylábi részekig. Ennél
a szelvénynél is viszonylag széles plató választja el az északi és a déli lejtőt.
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4. ábra. A Csukma-hegy vegetációs profilja
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, B: Scutellario altissimae-Aceretum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni,
H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, J: Chrysopogono-Festucetum dalmaticae,
K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae, L: Tamo-Quercetum virgilianae,
W: szőlőültetvények, gyümölcsösök
Figure 4. Vegetation profile of Mt Csukma.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, B: Scutellario altissimae-Aceretum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni.
H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, J: Chrysopogono-Festucetum dalmaticae,
K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae, L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: vineyard, orchard.

A szelvény északi oldala egy viszonylag mély szurdokvölgyben halad, amelynek
növényzete a Villányi-hegység egyik legtipikusabb szurdokerdeje. Feltűnő a Fagus
sylvatica nagy egyedszámú jelenléte, és ennek a szurdoknak az oldalában található meg
a Villányi-hegységben rendkívül ritka Acer pseudo-platanus néhány egyede is. A völgy
oldalában él a Polystichum aculeatum. A hegyoldalt innen fölfelé gyertyános-tölgyes
borítja, aljnövényzetében tömeges a Ruscus aculeatus. A hegytető közelében megnő a
Quercus cerris gyakorisága, azonban az aljnövényzet, különösen a tavaszi geofiton
aszpektus (pl. Corydalis cava, Ranunculus ficaria) és néhány egyéb faj (Asperula taurina, Lathyrus vernus, Primula vulgaris) miatt helyesebb, ha nem cseres-tölgyesnek,
hanem a gyertyános-tölgyes cseres konszociációjának tartjuk ezt az állományt. A hegytető közelében, egészen a tetőig nyúlva a tetőerdő található, ismét északias kitettségben,
szinte a gyertyános-tölgyes szegélyeként. A lombkoronaszintet Fraxinus ornus, Quercus pubescens s. l. és Tilia tomentosa alkotja, a cserjeszintben a Cornus mas uralkodik.
A gyepszintből dominanciája miatt a Corydalis cava emelhető ki, de igen gyakori a Muscari botryoides is. Ezeken kívül néhány nitrofrekvens növény (pl. Anthriscus cerefolium,
Veronica hederifolia) jelentősége emelhető ki.
A hegytető közelében, de már déli kitettségben karsztbokorerdő és zárt villányi
dolomitsziklagyep (Chrysopogono-Festucetum dalmaticae) mozaikja található. A gyepben az uralkodó fajok mellett (Arrhenatherum elatius, Elymus hispidus, Festuca dalmatica) jelentősek a száraz erdőkre és erdőszegélyekre jellemző növények (pl. Geranium
sanguineum, Symphytum tuberosum ssp. nodosum, Veronica chamaedrys), amely a gyep-
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foltok kis kiterjedésével magyarázható. Délebbre mészkedvelő tölgyes és lejtősztyepprét alkot élőhelykomplexet. A mészkedvelő tölgyes jól azonosítható, tipikus állomány
(Fraxinus ornus, Quercus pubescens s. l., Sorbus domestica, Tilia tomentosa, Ligustrum
vulgare, Buglossoides purpureo-courulea, Carex flacca, C. michelii, Lonicera caprifolium,
Tamus communis). A hegyláb felé haladva a mészkedvelő tölgyes egyre degradáltabb
(Ailanthus altissima, Erigeron annuus, Juglans regia, Robinia pseudo-acacia, Syringa
vulgaris, Urtica dioica). Ennek a hegylábhoz közelebbi erdőnek a másodlagossága
biztosra vehető. Az erdőtől délebbre, az alacsonyabb részeken szőlőültetvények és
gyümölcsösök vannak.
Fekete-hegy, nyugati szelvény
A szelvény a Fekete-hegy nyugati csúcsának közelében, attól kissé keletre metszi a
gerincet; hossza valamivel több, mint 1,8 km (5. ábra). A szelvény legmagasabb pontja
313 m-rel van a tengerszint fölött. Északi oldala igen meredek, a déli oldal kisebb meredekséggel ereszkedik le. A gerinc viszonylag élesnek mondható.

5. ábra. A Fekete-hegy nyugati részének vegetációs profilja.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae,
K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae, L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: szőlőültetvények,
X: akácos, Y: bálványfás
Figure 5. Vegetation profile of the western part of Mt Fekete.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae,
K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae, L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: vineyard,
X: Robinia-plantation, Y: Ailanthus-plantation.

Sajnos a hegy északi oldalának túlnyomó többségét akácos és bálványfás borítja,
amelyben az eredeti vegetáció nyomai sem maradtak fenn. A magasabban levő hegyoldalon gyertyános-tölgyes található, lombkoronájában a domináns Tilia tomentosa mellett elszórtan néhány bükkfával (Fagus sylvatica), aljnövényzetében tömeges Ruscus
aculeatus-bokrokkal és a tavaszi aszpektus virágaival. A gyertyános-tölgyes keskeny
tetőerdőbe megy át, ahol a lombkoronaszintben meghatározóvá válik a Fraxinus ornus,
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a cserjeszintben a Cornus mas. A gyepszintben a koratavaszi geofitonok mellett nagy a
nitrofrekvens növények szerepe. A gerinc északi oldalán a Festuco rupicolae-Arrhenatheretum foglal el egy kis területet (Arrhenatherum elatius, Elymus hispidus, Festuca
dalmatica, F. rupicola, Galium lucidum, Poa pratensis agg.). Ez a társulás a gerincen déli irányban haladva fokozatosan átalakul dalmát csenkeszes nyílt sziklagyeppé
(Artemisia alba, Chrysopogon gryllus, Festuca dalmatica, Orlaya grandiflora). A nyílt
sziklagyepben itt is megtalálhatók a bokorerdő kisebb-nagyobb foltjai. Kissé lejjebb
zárt lejtősztyepprét található, az alábbi főbb gyepalkotókkal: Bothriochloa ischaemum,
Chrysopogon gryllus, Cleistogenes serotina, Elymus hispidus, Festuca dalmatica,
F. rupicola, Inula ensifolia. A hegyláb felé közeledve mészkedvelő tölgyest találunk.
A mészkedvelő tölgyes lombkoronaszintjében a Fraxinus ornus dominál, de jelen van az
Acer campestre, a Tilia tomentosa, szálanként az Ailanthus altissima, a Celtis occidentalis és a Robinia pseudo-acacia. Jelentős borítást ér el az Asperula taurina, a Brachypodium sylvaticum, a Buglossoides purpureo-coerulea, a Carex flacca, a Helleborus odorus,
a Ruscus aculeatus és a Tamus communis. Délebbre akácos található, aljnövényzetében
főként zavarástűrő és nitrofrekvens fajokkal (Chelidonium majus, Parietaria erecta,
Physalis alkekengi). Ennél a szelvénynél is szőlőültetvények foglalják el a legalacsonyabb, ellaposodó hegylábat.
Fekete-hegy, keleti szelvény
A szelvény a Fekete-hegy K-i csúcsának közvetlen közelében, attól mindössze
néhány m-re keletre húzódik, hossza nagyjából 1,3 km (6. ábra). A szelvény legmagasabb pontja 340,5 m (ezzel megközelíti a Fekete-hegy 341 m-es csúcsának magasságát).
Az északi oldal igen meredek, a déli lejtő kevéssé. A kettő között egy viszonylag lapos,
ám nem túl széles tető található.

6. ábra. A Fekete-hegy keleti részének vegetációs profilja
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni, D: Aconito anthorae-Fraxinetum
orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, X: akácos
Figure 6. Vegetation profile of the eastern part of Mt Fekete.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni,
D: Aconito anthorae-Fraxinetum orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum,
H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, L: Tamo-Quercetum virgilianae, X: Robinia-plantation.
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A szelvény északi része mintegy 225 m-es magasságig akácosban halad, amely
fölhagyott szőlőstelkek helyén jött létre (erre utal az itt található présházrom). Az
akácosban a hegytető felé haladva megjelenik néhány gyertyános-tölgyesekre jellemző
faj (Asperula taurina, Galeobdolon montanum, Stellaria holostea). A szelvény az akácos
fölött gyertyános-tölgyesben halad (Carpinus betulus, Tilia platyphyllos, T. tomentosa;
Cardamine bulbifera, Corydalis cava, Ranunculus ficaria, Ruscus aculeatus). A gerinchez
közeledve a talaj elvékonyodik, jelentősen törmelékessé válik. Itt törmeléklejtő-erdő (Tilio
tomentosae-Fraxinetum orni) alakult ki, amely a Villányi-hegységen belül a legtipikusabb
állománynak tekinthető. Lombkoronaszintjében uralkodó a Fraxinus ornus, de jelen
van a Fraxinus excelsior, a Tilia tomentosa és a Tilia platyphyllos is. Cserjeszinte
igen fajgazdag, jellemzőbb fajai az Euonymus verrucosus és a Ligustrum vulgare, de
kisebb borítással jelen van a Cornus mas, a Staphylea pinnata és a Sambucus nigra is.
Aljnövényzetének domináns fajai: Anthriscus cerefolium, Glechoma hirsuta, Helleborus
odorus, Melica uniflora, Stellaria holostea, Veronica hederifolia, Viola odorata. A nitrofrekvens fajok (pl. Chelidonium majus, Geranium robertianum, Lamium maculatum)
mellett jellemzőek a geofiton aszpektus tagjai is (Anemone ranunculoides, Corydalis
cava, C. solida, Galanthus nivalis). Megjelenik néhány szárazabb körülményeket tűrő faj
(pl. Aconitum anthora) is, a sziklákon pedig Asplenium trichomanes él. A hegy magasabb
részein ismét egy keskeny tetőerdő-sáv található; lombkoronaszintjében megjelenik a
Quercus pubescens s. l., cserjeszintje dús (főleg Cornus mas), gyepszintjében tömeges az
Anthriscus cerefolium, de jellemző a Glechoma hirsuta és a Melica uniflora nagy borítása
is. A tető közelében a Festuco rupicolae-Arrhenatheretum egy parányi, mindössze néhány
m széles fragmentuma következik. A tetőn karsztbokorerdő él, melynek viszonylag zárt
lombkoronaszintjét 6-7 m magas Fraxinus ornus és Quercus pubescens s. l. fák alkotják.
Cserjeszintjében a Ligustrum vulgare dominál, gyepszintjében tömeges a Buglossoides
purpureo-coerulea, a Dictamnus albus és a Viola odorata. A bokorerdő a déli lejtőn
mészkedvelő tölgyesbe megy át. Ez utóbbinak a tető felé eső része természetközeli,
azonban lefelé haladva degradáltabbá válik, benne akácos foltok is megjelennek. A hegy
lába felé akácos található, amelyben igen sok az Ailanthus altissima és a Juglans regia.
Szársomlyó, nyugati szelvény
A szelvény a hegycsúcstól 60 m-re keletre metszi a gerincet, hossza kb. 1,7 km, legmagasabb pontja 434 m-rel van a tenger szintje fölött (7. ábra). A meredek lejtőket keskeny
gerinc választja el.
Az északi oldal nagy részét gyertyános-tölgyes foglalja el. Lombkoronaszintjében az
uralkodó Tilia tomentosa mellett szálanként a Fagus sylvatica, a Fraxinus ornus és az
Ulmus glabra is megjelenik. Gyepszintjében a koratavaszi geofitonok mellett az Asperula taurina, a Carex pilosa és a Galeobdolon luteum jellemző. A gerinchez közelebb,
törmelékes talajon törmeléklejtő-erdő alakult ki. Lombkoronájában monodomináns a
Tilia platyphyllos, aljnövényzetében a geofiton aszpektus tagjai, nitrofrekvens fajok,
valamint az Asplenium trichomanes, a Mercurialis perennis és a Ruscus aculeatus jellemző. Magasabban egy kb. 20 m széles tetőerdő-sáv található, amely lényegesen alacsonyabb,
mint a törmeléklejtő-erdő, és a Tilia platyphyllos mellé kodominánsként belép a Fraxinus ornus. A Cornus mas sűrű cserjeszintet képez. Közvetlenül a gerinc alatti területen
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található az Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici sziklagyep. Benne a névadó Bromus
pannonicus mellett tömeges a Festuca rupicola. Jelentős továbbá a Digitalis grandiflora,
a Helleborus odorus, az Iris variegata, valamint több páfrányfaj (Asplenium trichomanes,
Asplenium javorkeanum, Polypodium vulgare) tömegessége. A gyepben kisebb-nagyobb
bokorerdőfoltok találhatók.

7. ábra. A Szársomlyó nyugati részének vegetációs profilja
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni, D: Aconito anthorae-Fraxinetum
orni, F: Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici, G: Pruno spinosae-Crataegetum,
H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae,
K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae, W: szőlőültetvények
Figure 7. Vegetation profile of the western part of Mt Szársomlyó.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni, D: Aconito anthorae-Fraxinetum
orni, F: Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici, G: Pruno spinosae-Crataegetum, H: Inulo spiraeifoliaeQuercetum pubescentis, I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
W: vineyard.

A szelvény déli oldalának túlnyomó részét nyílt sziklagyep és karsztbokorerdő mozaikja foglalja el (a hegyoldal fölső részében a bokorerdő, alsó részében a sziklagyep túlsúlya jellemző). A lejtő alsó részének gyepei bálványfával (Ailanthus altissima) fertőzöttek.
A hegyláb közelében lejtősztyepprét található (Bothriochloa ischaemum, Cleistogenes
serotina, Colchicum hungaricum, Elymus hispidus, Festuca rupicola, Stipa capillata).
Lejjebb másodlagos bokorerdő (Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Rosa canina), majd
galagonya-kökény cserjés (Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rosa canina) található. A hegylábon szőlőt termesztenek.
Szársomlyó, keleti szelvény
A szelvény a csúcstól nagyjából 450 m-re keletre metszi a gerincet; hossza mintegy 1,7
km (8. ábra). A szelvény legmagasabb pontja 383 m-rel emelkedik a tenger szintje fölé.
Mind északi, mind déli oldala igen meredek, a közöttük levő gerinc keskeny.
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8. ábra. A Szársomlyó keleti részének vegetációs profilja
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni, D: Aconito anthorae-Fraxinetum
orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis,
I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: szőlőültetvények
Figure 8. Vegetation profile of the eastern part of Mt Szársomlyó.
A: Asperulo taurinae-Carpinetum, C: Tilio tomentosae-Fraxinetum orni, D: Aconito anthorae-Fraxinetum
orni, E: Festuco rupicolae-Arrhenatheretum, H: Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis,
I: Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae, K: Cleistogeni-Festucetum rupicolae,
L: Tamo-Quercetum virgilianae, W: vineyard.

Az északi oldal túlnyomó részén gyertyános-tölgyes él (Tilia tomentosa; Ruscus
aculeatus, Allium ursinum, Corydalis cava, Rubus fruticosus). A gerinchez közeledve a
talajtakaró elvékonyodik, több helyen kissé törmelékessé is válik: itt jött létre a törmeléklejtő-erdő egy kis kiterjedésű, és nem tipikus állománya. A fő különbség a gyertyánostölgyessel szemben, hogy lényegesen lecsökken az Allium ursinum és a Rubus fruticosus
borítása. Jelentős a Mercurialis perennis tömegessége. Még közelebb a gerinchez egy
keskeny tetőerdő-sávot találunk. Ennek legmagasabban levő részében az erdő letörpül,
a lombkoronaszint hiányossá válik, viszont kisebb fák méretét is elérik a Cornus mas
nagyra növő egyedei. Gyepszintjében a tavaszi geofitonok mellett az Anthriscus cerefolium és a Geranium robertianum dominál. A tetőerdők déli irányban a Festuco rupicolae
Arrhenatheretum társulással érintkeznek, amely karsztbokorerdő-foltokkal váltakozva
néhányszor tíz méteres sávban húzódik a gerinc mentén.
A hegygerinctől délre rendkívül jó állapotú karsztbokorerdők és dalmát csenkeszes
nyílt sziklagyepek találhatók. A hegy lábánál keskeny szalagként lejtősztyepprét húzódik
végig (Bothriochloa ischaemum, Cleistogenes serotina, Elymus hispidus, Festuca rupicola, Jurinea mollis). A sztyeppréttől délre másodlagos mészkedvelő tölgyes található,
amelyben a Fraxinus ornus és a Crataegus monogyna dominál. A Fraxinus ornus egyedeinek többsége viszonylag alacsony, ezért az erdő szinte bokorerdő-jellegű. Gyakori a
Tamus communis. A gyepszintben jellemző a Brachypodium sylvaticum, a Buglossoides
purpureo-coerulea és a Clinopodium vulgare. A hegy lábánál szőlőültetvények találhatók.
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A degradáltabb területek növényzete (Hegyszentmártoni-hegy, Viszlói-hegy,
Szavai-hegy, Templom-hegy, Somsich-hegy)
A Villányi-hegység degradáltabb részeinek aktuális vegetációját a következőkben
ismertetjük, egyben óvatos következtetéseket is megfogalmazunk a lehetséges természetes vegetációra vonatkozóan.
A Hegyszentmártoni-hegy északi részeit főleg akácosok borítják. Az akácosok gyepszintje alapján joggal feltételezhető, hogy ezeket a területeket eredetileg gyertyános-tölgyesek boríthatták (pl. Anemone ranunculoides, Carex pilosa, C. sylvatica, Corydalis
solida, Galanthus nivalis, Geranium phaeum, Hepatica nobilis, Isopyrum thalictroides,
Ranunculus ficaria, Ruscus hypoglossum). Sajnos jelenleg özönfajokkal fertőzöttek
(Ailanthus altissima, Echinocystis lobata). A Hegyszentmártoni-hegy tetőrégióját és déli
oldalát jobbára szőlőstelkek foglalják el.
A Viszlói-hegyen viszonylag jó állapotú gyertyános-tölgyeseket találni ma is (kisebb
részük elcseresedett). Sajnos jelentős az ültetvények (főleg akácosok, kisebb részben
fenyves) aránya is. Az akácosok részben őrzik az eredeti gyertyános-tölgyesek fajait
(pl. Corydalis cava, Ranunculus ficaria, Stellaria holostea, Ruscus hypoglossum), másrészt viszont megjelennek bennük az idegenhonos fajok is (Ailanthus altissima, Echinocystis lobata). A Viszlói-hegyen apró szurdokerdő-fragmentumok is találhatók. Bár kiterjedésük nagyon kicsi, és fajkészletük jobbára a környező gyertyános-tölgyesek fajaiból
áll, struktúrájuk és egyes fajok (pl. Fagus sylvatica, Polystichum aculeatum, Prunus avium, nitrofrekvens növények) miatt véleményünk szerint szurdokerdőkként kezelendők.
A Viszlói-hegy tetőrégióján, valamint nyugati, déli és keleti lejtőin részben szőlőültetvények, részben szántóföldek uralkodnak.
A hegység másik végén, a Fekete-hegy és Villány közötti részt tekintve, a villányi
Templom-hegy északi oldalán található többé-kevésbé jól azonosítható gyertyános-tölgyes. Az aljnövényzetből kiemelhető a Scilla vindobonensis ezres nagyságrendű állománya, valamint az Allium ursinum néhány töve. A Templom-hegy középső és nyugati
részén kőbánya található, míg a hegy déli oldalát részben szőlőültetvények borítják, részben pedig beépült.
A Somsich-hegy északi oldalától a Fekete-hegyig akácosokat, fenyveseket, illetve
ezüsthárs és virágos kőris által alkotott erdőket találunk. Az itt található növények (pl.
Corydalis cava, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Prunus padus, Ranunculus ficaria) is egykori gyertyános-tölgyesre utalnak, bár a hegygerinchez közeledve nagyobb
a szárazabb termőhelyre utaló fajok aránya (pl. Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpureo-coerulea). A Somsich-hegy gerincrégiójában még az 1960-as években is
olyan lomboserdő élt, amely valószínűleg gyertyános-tölgyes lehetett (Anemone ranunculoides, Carpinus betulus, Tilia tomentosa) (Nagy és Vöröss 1967). Mára ebből alig
szobányi terület maradt fenn, mindössze néhány szép ezüsthárssal és illatos hunyorral.
A villánykövesdi dolomitbánya területén egy parányi másodlagos törmeléklejtő-erdő is
kialakult. Ugyanakkor az itt levő szurdokok kiterjedése már nem elegendő ahhoz, hogy
bennük szurdokerdők alakuljanak ki, bár sziklafalaikon megtalálható a Scutellaria altissima és az Asplenium trichomanes. Ezen kívül a Somsich-hegy gerincrégiójában szobányi
területű gyepfolt és karsztbokorerdő-fragmentum maradt fenn, míg többi részén szőlőstelkek vannak.
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A Szavai-hegy olyan csekély magasságú, és oldalai olyan kis lejtőszögűek, hogy
jelentős része szántóföldi művelés alatt áll. Ezen kívül kisebb akácos foltok, valamint
szőlőültetvények találhatók itt. Ugyanakkor a tetőrégió kőbányájának másodlagos gyepei
és a kőbányát övező sztyepprét rendkívül értékesnek bizonyult, számos védett faj előfordulásával. Kiemelkedő, hogy ezekben a kicsi és sérülékeny gyepekben él a Himantoglossum caprinum becsült hazai állományának mintegy 5-10%-a!
A Villányi-hegység teljes hosszában jellemző, hogy a déli oldalak jelentős részét
szőlőstelkek borítják. Terepbejárásaink során a szőlőstelkek közötti fasorokban, cserjés
sávokban az alábbi növényfajokra bukkantunk: Acer tataricum, Fraxinus ornus, Lonicera
caprifolium, Quercus pubescens s. l., Ruscus aculeatus, Tamus communis, Tilia tomentosa. Azok a szőlőstelkek, amelyek közelében erdő található, általában mészkedvelő tölgyesekkel érintkeznek. Ezért elképzelhető, hogy a szőlővel betelepített részek nagyrészt
mészkedvelő tölgyeseknek, esetleg cseres-tölgyeseknek nyújthattak élőhelyet. Ezek a
mészkedvelő tölgyesek vélhetően karsztbokorerdő- és gyepfoltokkal képeztek mozaikot.
Megvitatás
A Villányi-hegység északi lejtőin a természetközeli részek vegetációjában a gyertyánostölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum) dominál. Az északi lejtők akácosaiban és zavart
erdeiben is megtalálható a gyertyános-tölgyesek fajkészletének egy része. Vizsgálataink
során a Tenkesen, a Csukmán és a Viszlói-hegyen találtunk szurdokerdőket (Scutellario
altissimae-Aceretum), amelyek közül a Viszlói-hegy szurdokerdeit korábban nem említették (vö. Kevey 1986). Törmeléklejtő-erdőkre (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni)
a Szársomlyó és a Fekete-hegy északi oldalainak gerincközeli régióiban bukkantunk.
Törmeléklejtő-erdők villányi-hegységi előfordulását korábban Borhidi (1999, 2003) és
Kevey (2008) említette. A tetőerdők (Aconito anthorae-Fraxinetum orni) a Szársomlyón,
a Fekete-hegyen, a Tenkesen és a Csukmán egyaránt előfordulnak. A Mecsekből leírt
társulás a Villányi-hegységben némileg más környezetben fordul elő. A Mecsekben a
tetőerdők az ellaposodó tetőrégiókat és az északias lejtők magasabb részeit foglalják el,
változatos kitettségben találhatók, általában plakor helyzetben vagy enyhe lejtőn. Gyakran széles zónát töltenek ki, északi irányban leggyakrabban gyertyános-tölgyesekkel, déli
irányban mészkedvelő tölgyesekkel érintkeznek (Kevey és Borhidi 1998, 2010). Ezzel
szemben a Villányi-hegység tetőerdei szinte kivétel nélkül az északi oldalakon találhatók, és a déli lejtőkre nem húzódnak át. Ezen kívül a Villányi-hegységben a tetőerdők
kisebb területet foglalnak el, jobbára mindössze egy keskeny sávban húzódnak a gerincek északi oldala mentén, gyakran viszonylag meredek lejtőkön. Északi irányban itt is
gyakran gyertyános-tölgyes a szomszédos társulás, ám déli irányban nem mészkedvelő
tölgyesekkel, hanem gyepekkel vagy karsztbokorerdőkkel találkoznak. Az északi oldalak
gerinc- vagy tetőközeli részein a Festuco rupicolae-Arrhenatheretum társulás található.
Korábban a Szársomlyóról, a Tenkesről, a Fekete-hegyről és a Csukmáról ismertük (Erdős et al. 2010), jelen vizsgálat során azonban a Nagy-hegyről is előkerült. A közelmúltban hasonló állományokat találtunk az Északi-középhegységben (Erdős ined.), szintén

60

A Villányi-hegység vegetációs grádiensei
északias kitettségben és a villányi-hegységi állományokhoz hasonlóan zavart termőhelyen. A gyep szerkezetét ott is a Festuca rupicola nagyméretű csomói és a magasra növő
Arrhenatherum elatius határozza meg, de a fajkészletben egyéb jelentős átfedések is vannak.
Természetesen a Villányi-hegység számos növénye (pl. Dianthus giganteiformis ssp.
giganteiformis, Festuca dalmatica) hiányzik az Északi-középhegységből, ahol viszont
jelen vannak olyan fajok, amelyek nem találhatók meg a társulás villányi-hegységi állományaiban (pl. Chamaecytisus albus). További vizsgálatokra volna szükség annak
eldöntésére, hogy ugyanazon társulásról van-e szó, és hogy szükséges-e a Festuco rupicolaeArrhenatheretum korábban közölt szüntaxonómiai helyzetének (Erdős et al. 2010) felülvizsgálata.
A Villányi-hegység déli oldalain a karsztbokorerdő-sziklagyep mozaik az egyik jellemző élőhelykomplex, amely a legszebben a Szársomlyó déli oldalán figyelhető meg.
Szintén jellemző a mészkedvelő tölgyes, amely lejtősztyepprétekkel váltakozik. A mészkedvelő tölgyesek − tisztásaikon kisebb-nagyobb sztyepprétekkel − korábban minden
bizonnyal jóval elterjedtebbek lehettek. A legalacsonyabban fekvő hegylábi területeken
a mészkedvelő tölgyesek mellett a cseres-tölgyesek is jelen lehettek. A Mecsek déli lejtőin levő szőlőültetvények és gyümölcsösök természetes vegetációjának Horvát (1959)
a cseres-tölgyest, kisebb részben a mészkedvelő tölgyest tartja. Hasonló a helyzet az
ország több más pontján is. A Balaton közelében a déli lejtőkön, a mai szőlőstelkek helyén
Debreczy et al. (in Kárpáti és Terpó 1971) szerint cseres-tölgyesek és molyhos tölgyesek
lehettek. Valószínűsíthető, hogy a Budai-hegység szőlőit és gyümölcsöseit is mészkedvelő tölgyesek helyére telepítették (Zólyomi 1958). A gyöngyösi Sár-hegy szőlőültetvényei
az egykori melegkedvelő tölgyesek helyét borítják (Máthé és Kovács 1962).
A Villányi-hegységhez közeli Mecsekből több vegetációprofilt is közöltek. A KeletiMecsekben, bár a déli oldal szárazabb karakterű, mint az északi, és a déli hegylábnál
megjelenik a mészkedvelő tölgyes, azonban a bokorerdő-sziklagyep-lejtősztyepp mozaik nem alakul ki (vö. Kevey 2007). A Nyugati-Mecsek profiljai viszont lényegesen
hasonlóak a villányi-hegységiekhez. A Tubes északi oldalán bükkös, gyertyános-tölgyes
és törmeléklejtő-erdő él, a hegytetőt a tetőerdő foglalja el, míg a déli oldalon sziklagyep,
karsztbokorerdő és mészkedvelő tölgyes mozaikja található (Morschhauser 1995; Kevey
és Borhidi 1998, 2010). A Mecsek és a Villányi-hegység vegetációs profiljai közötti két
lényeges különbségre szeretnénk fölhívni a figyelmet. Az egyik a tetőerdők eltérő szerepe, amit fentebb már említettünk. A másik, hogy a Mecsekben északias kitettségben nem
jellemző az a gyeptársulás, amely a Villányi-hegységben általánosan elterjedt.
Magyarország középhegységi tájairól több helyről is közöltek olyan észak-déli
irányú profilokat, amelyek bár más társulásokat mutatnak be, mégis jellemző hasonlóságot mutatnak az ebben a tanulmányban közöltekkel. Ilyen profilokat publikáltak a Cserhátból (Fekete és Varga 2003), a Balaton-felvidékről (Debreczy 1968, 1973) és a Budaihegységből (Zólyomi 1958, Borhidi et al. in Kárpáti és Terpó1971). Az északi oldalakon
zárt, általában mezofil jellegű erdők, míg a déli oldalakon bokorerdők, sziklagyepek,
sztyepprétek mozaikjai, valamint melegkedvelő, illetve mészkedvelő tölgyesek élnek.
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The article aims to describe the actual vegetation of the Villány Mts based on north-south facing vegetation gradients. Seven transects were established, running from the northern hillfoots through the ridges to the southern
hillfoots. Morphological profiles of the transects were drawn using topographic maps and the program ArcView
3.2 (ESRI). Plant communities were identified during field studies and visualized on vegetation profiles. Where
natural vegetation has been nearly totally destroyed (Robinia and Pinus plantations, vineyards), remains of
the original plant populations were documented. Northern slopes are occupied mainly by mesic forests (oakhornbeam forests, ravine forests, scree forests, top-forests). On the norhern slopes, near the ridge or plateau,
a grassland community can be found. On the southern slopes, a mosaic of xeric forests (shrubforests, hairy
oak-chestnut oak forests) and grasslands (open and closed rock swards, slope steppes) has developed. The great
majority of the Robinia and Pinus plantations were originally oak-hornbeam forests, whereas areas now covered
by vineyards could have been hairy oak-chestnut oak forests or turkey oak-sessile oak forests.
During our work, new stands of some associations were found that have not been mentioned in the previous literature: a ravine forest on Mt Viszló, and the grassland Festuco rupicolae-Arrhenatheretum on Mt Nagy.
In this article, the main differences between the top-forest stands of the Villány Mts and of the Mecsek Mts
were enlightened.
Similar vegetation profiles (with mesic forests on the northern slopes and forest-grassland mosaics on the
southern ones) have been published from the western part of the nearby Mecsek Mts, but also from the Transdanubian Mountain Ranges and from the North Hungarian Mountain Ranges.

63

