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Matuzsálemi élettartama, jelentős magassága és
törzsátmérője, terebélyes koronája, vastag koronaágai, durván repedezett kérge, kemény és tartós
faanyaga, mélyre hatoló gyökérrendszere miatt a
kocsányos tölgy a mitológia égi isteneinek (a sémi Él,
a görög Zeusz, a latin Jupiter, a germán Thor, Donar,
a kelta Taranis) szent fája volt. Tekintélyes példányai
alatt gyakran mutattak be áldozatokat vagy rituális
szertartásokat tartottak. Linné az 1753-ban megjelent
Species Plantarum című művében a Quercus robur
tudományos nevet adta neki, a latin robur erősséget,
keménységet, szilárdságot jelent. A Quercus tudomá
nyos nemzetségnév a latin köznyelvi quercus szóból
származik, amely egyaránt jelentette a kocsányos,
a kocsánytalan és a molyhos tölgyet. Tölgy szavunk
oszét (alán) jövevényszó. Maga a tölgy szó egyébként
III. Béla király 1181-ben kelt oklevelében olvasható
először.

A kocsányos tölgy 40 méter magasra megnövő
fafaj, de korábban ismertek voltak olyan példányai
is, amelyek magassága megközelítette az 50 métert.
Törzsátmérője szintén tekintélyes lehet, a svédor
szági Kvill községben található Rumskullaeken névre
keresztelt egyede 14,75 méter törzskerületű. A legidősebb példányt, amely Dániában Jægerspris Nordskov mellett él, 1500-2000 évesre becsülik. Hazánkban a nagyméretű példányai már igen megfogyat
koztak.

A kocsányos magyar fajnév félreértésre adhat okot,
ugyanis nem a levelek kocsányaira utal (amelyek
rövidek), hanem a nővirágzat megnyúlt tengelyére. A
régi magyar szakirodalomban megtaláljuk még a mo
csártölgy, muzsdalyfa, csupkás tölgy elnevezéseket is.

Hajtásai monopodiálisak, azaz a hajtás növekedése
szabályos csúcsrüggyel zárul, amelyből a hajtástengely
folytatásaként indul a következő hajtás. A nyár elején,
június végén, július elején ebből a csúcsrügyből újra
kihajt, s másodhajtást fejleszt, amit szakmai körökön
belül János-napi hajtásnak neveznek. A János-napi
hajtásképzés során új évgyűrű nem keletkezik. Hajtásrendszerét alvórügyekből kihajtó hajtásokkal is képes
megújítani, illetve kiegészíteni. Ilyenek a tuskósarjak
vagy a törzsből és az idősebb ágakból előtörő vízhajtások, fattyúhajtások. Ezért a kocsányos tölgy erős koronasérüléseket (például tarrágás vagy kései fagy) is
képes könnyen regenerálni.

A hajtásledobás jelensége idősebb faegyedeknél
figyelhető meg. A gyenge, öt évnél fiatalabb oldalhajtásai a tartóágakról könnyen leválnak, így csökkentvén a levéltömeget. Ezt gyakran a szárazsági
stressz váltja ki. A fenti jelenségeknek köszönhető,
hogy a kocsányos tölgy koronája a hazai fafajok közül
a legváltozatosabb felépítésű és a legnehezebben
jellemezhető.
A kocsányos tölgynek jellegzetes, úgynevezett
2/5-ös rügy- és levélállása van. A hajtástengelyen
két fordulat megtétele után jutunk egymással fedésben lévő rügyekhez, illetve levelekhez, miközben 5
rügyet, illetve levelet érintettünk. Ez a magoncoknál
szembetűnő: felülről nézve úgy látjuk az öt levelüket,
hogy azok szabályos csillagot formálnak. Ez az úgy
nevezett „erdészcsillag”.

Elterjedése, előfordulása
Az Európában élő 24 tölgyfaj közül a legnagyobb
areával rendelkezik. Ezt a jelenlegi elterjedési terü
letet az utolsó jégkorszak után kezdte el meghódítani
az Ibériai-, az Appennin- és a Balkán-félszigeteken található menedékterületekről. Észak felé a kisemlősök
(például mókus, pelefajok), a szajkó és vélhetően az
ember segítségével nyomult tovább.
Legmagasabb előfordulási pontjait a Máramarosihavasokban találjuk (1088 méter).
Ha a honfoglalás feltételezett útvonalát és az egyes
megtelepedéseket fölrajzoljuk a kocsányos tölgy által uralt Kelet-európai erdőssztyepp zóna térképére,
akkor meglepő egybeesést találunk. Ez nem véletlen,
hiszen ez a formáció felelt meg legjobban a vándorlásnak, mivel a létszükségletet jelentő legeltetés
mellett védelmet, faanyagot is szolgáltattak ezen
erdőssztyepp állományok.

Változatossága
Nyugat- és Közép-Európában a kocsányos tölgy és
a kocsánytalan tölgy megkülönböztetése mind tudo
mányos, mind gyakorlati szempontból problematikus,
ezért ott az utóbbi időszakban közép-európai tölgy
fajról beszélnek, s a két taxont alfaji rangon értékelik.
A Kárpát-medencében viszont az erősebb kontinentális klímahatás miatt jelentősebb a termőhelyi szétválásuk, nálunk ezek a taxonok morfológiai tekintetben
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jobban elkülönülnek, habár természetes úton létrejött
hibridjeiket is meg lehet azért találni.
A kocsányos tölgy az egyik legnagyobb fokú változatosságot felmutató tölgyfaj. Alfaji differenciá
lódást Dél-Európában lehet megfigyelni, az Ibériaifélszigeten a subsp. broteroana, az Appennin-félsziget
déli részén a subsp. brutia él. Mindkét alfaj xeromorf
felépítésű, vastag, kemény levelek jellemzik őket.
A klímaváltozás fokozódása esetén nálunk is lehet
jelentőségük. A hazai erdészek előtt jól ismert alfaj a
szlavón tölgy (subsp. slavonica). A kocsányos tölgy va
lamennyi Kárpát-medencében élő egyéves makkérésű
tölgyfajjal képes hibridet képezni, így a magyar
tölggyel, a valódi kocsánytalan tölggyel, a dárdáska
réjú kocsánytalan tölggyel, az erdélyi kocsánytalan
tölggyel, a molyhos tölggyel és az olasz tölggyel.
Azonban a kétéves makkérésű csertölggyel nem képes
a természetben hibridizálódni.
A kocsányos tölgy kárpát-medencei változatosságát
több neves szakember kutatta (Borbás Vince, Simonkai
Lajos botanikusok, Fekete Lajos, a selmeci akadémia
nagyhírű tanára, Mátyás Vilmos és Vancsura Rudolf
erdészkutatók). Vancsura Rudolf elsősorban a korán és
későn fakadó változatok vizsgálatában mélyedt el.

Termőhelyi igénye
A kocsányos tölgy alkalmazkodóképessége jó, a
termőhelyi szélsőségeket is viszonylag jól elviseli.
Hazánkban jelenleg több mint 170 ezer hektár terüle
ten fordul elő, erdeink 10 %-t alkotja.

Klímaigénye
A kocsányos tölgyet mind a négy erdészeti klímánkban megtaláljuk. Mivel a kocsányos tölgy alapvetően
vízigényes fafaj, fontos hogy a talajból a megfelelő
mennyiségű vizet fel tudja venni, ezért elterjedésében a klíma nem elsődleges szempont. Jó növekedéséhez meleget kíván. Jól tűri a nagy téli hideget és a
nyári forróságot is, viszont a kései fagyokra érzékeny,
kerüli a fagyzugos területeket. Termőhelyein az évi

átlagos csapadékmennyiség 450-800 mm. Az ala
csony csapadékkal rendelkező területeken igényli a
talaj többletvizét.

Hidrológiai igénye
A csapadékosabb klímában többletvízhatástól független termőhelyeken tenyészik, a szárazabb klimatikus adottságok mellett feltétlenül a többletvízre van
utalva.
A kocsányos tölgy természetes életfeltételeit a
felszínig nedves és a vízzel borított hidrológiai viszonyok mellett már nem találja meg, mivel a magas talajvízszint, a talaj levegőtlensége miatt nem juthat
elegendő oxigén a gyökérzet működéséhez.
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Talajigénye
A kocsányos tölgy jól alkalmazkodott a különböző
talajadottságokhoz. A semleges kémhatású talajokat
kedveli, emellett bizonyos mértékig sótűrő.
A homoktól az agyagig minden fizikai talajféleségen megtalálható. A mély termőrétegű, jó vízellátású,
tápanyagban gazdag talajokon érzi legjobban magát.
Fafajaink közül legjobban tűri a sziket.
A váztalajok közül a domb- és hegyvidéki kövessziklás váztalajok, földes váztalajok, valamint a
síkvidéki futóhomok talajok nem alkalmasak a
kocsányos tölgy számára. A kőzethatású talajokról
is hiányoznak az állományai. A barna erdőtalajok
közül a podzolos és erősen savanyú erdőtalajokról
a kedvezőtlen tápanyagellátottság a csernozjom és
karbonátmaradványos barna erdőtalajról pedig a túl
száraz termőhelyi adottságok miatt hiányzik. A láptalajok sem kedvezőek számára a magas vízállás és
levegőtlenség miatt.

A kocsányos tölgy a barna erdőtalajok több típusán
is előfordul, nagyobb részben többletvízhatástól
független termőhelyi viszonyok mellett. Növekedése
jó, átlagos folyónövedéke meghaladja a 7 m3/ha/év
értéket. A réti talajok valamennyi altípusán megtaláljuk a kocsányos tölgyet, bár a szikes altípuson a
telepítése nem javasolt. Az öntés erdőtalajon szép
állományait találjuk.
Kocsányos tölgyeseink manapság számos termő
helyen nehézségekkel küzdenek, ezek közül említést
kell tennünk a talajvízszint drasztikus csökkenéséről,
amely elsősorban az Alföldet érinti, de ugyanez a
probléma jelentkezik a Belső-Somogy és a Nyírség erdeiben is. A talajvízszint csökkenését az idősebb
állományok gyökérrendszere nem tudja követni, s a
felújításokban a fiatal tölgy csemeték esélye is egyre
kedvezőtlenebb.

Erdőművelési
tulajdonságai
Szabad állásban 30-40, állományban 50-60 éves
kortól várható a magtermés megjelenése. A makk
termés periodicitása nagyon változó: általában 2-3
évente szórványos, 5-7 évente tömeges makktermésre lehet számítani. Az utóbbi 20-30 évben egyre
rendszertelenebbé vált a tömeges makktermés
megjelenése, egyes helyeken egymás utáni években is van bőséges makktermés, míg máshol szinte
egy évtizedet kell várni arra. Hazánkban ezer hektár kocsányos tölgy magtermelő állomány található,
jellemzőik: tág hálózat, nagy korona, magas vágáskor.
Az érett és egészséges makkja általában 10-14
nappal később hullik, mint a kocsánytalan tölgyé.
Az átlag ezermagtömege: 4000 gramm. Vetés előtti
tároláskor ügyelni kell arra, hogy a makk ne szárad
jon ki és ne is fülledjen be, ennek elkerülése
érdekében rendszeresen át kell lapátolni. Célszerű
a makkot jól elmunkált talajba, 6-10 cm mélység
be ősszel elvetni. Ha csak tavasszal tudjuk vetni,
akkor a téli tárolás során nagy figyelmet kell fordítani
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Kocsányos tölgy magágyi csemete

a kiszáradás elkerülésére, ezért a makk permetező
öntözése elkerülhetetlen. A kocsányos tölgy csemetekerti növőtér szükséglete 20-26 cm2, ami valamivel
nagyobb, mint a kocsánytalan tölgyé. Az egyéves
csemete neveléséhez az alávágást június elején kell
elvégezni, hogy a szükséges kalluszosodás még a
kiemelés előtt befejeződjön, kétéves korban pedig a
vegetációs időszak előtt.

A kocsányos tölgyes állományok természetes fel
újításának módját nemcsak a faállományok fajösszetétele, a termőhely, hanem jelentős mértékben az
is befolyásolja, hogy a faj viszonylag későn kezd
teremni, kezdetben nagyon lassú a növekedése és
nagy a fényigénye, valamint a vad a termést, az újulatot szívesen fogyasztja, illetve a lisztharmat erősen
károsíthatja, nem is szólva a homoki területeken lévő
cserebogár pajor károsításáról. A jelenlegi hazai gyakorlat szerint a természetes felújítást 3-5 év alatt be
is kell/szokták fejezni. A horvátországi kocsányos
tölgyes állományok természetes felújítása során
három vágást (előkészítő-, felszabadító- és végvágás)
terveznek és kiviteleznek, így a felújítás időtartama
6-10 év.
Számos európai országban évszázadokon keresztül
alkalmazott természetes erdőfelújítási módszer volt
a sarjaztatás. 10-60 éves kor között történtek a letermelések, az átlag azonban 15-30 év volt.
Kocsányos tölgy természetes újulat a végvágás után

A kocsányos tölgy sarjadzó- és visszaszerzőképessége jó, a fiatal és a középkorú egyedek meg
felelő növekedésű tősarjakat képesek hozni. A magilletve a sarjeredetű állományok fatérfogata 25-30
éves korig szinte megegyező, ezután a sarjeredetű
állományok fatérfogata csökkenni kezd. Lombozatát még viszonylag idős korban is képes
pótolni, azonban a hirtelen fényre került
egyedek törzsein fattyúhajtások jelennek meg, mely később a korona
csúcsszáradásával járhat együtt.
Gyökérzete kezdetben karógyö
kérzet, ami 30-50 éves korától
szívgyökérzetté alakul át.

A kocsányos tölgy nemcsak az erdőművelési ágú
területeken, hanem erdőn kívüli fásításokban, fás
legelőkön, mezővédő erdősávokban is a magyar táj
egyik legpompásabb fája (volt).

Erdõsítésre elõkészített tölgymakk

Vágásos üzemmódban az
alkalmazott vágáskor 80-130
év; a folyónövedéke 30, az
átlagnövedéke 50 éves kor
ban kulminál. A kocsányos
tölgy vastagsági növekedése élete végéig tartós.
Hosszú életű fafaj, bár idős
korára gyakoriak a koronaés törzssérülések, odvasodás,
de életereje még ekkor is jelentős.
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Rovarvilága
Az összes hazai fafajunk közül a kocsányos tölgyhöz kötődik a legtöbb rovarfaj. 600 körüli azoknak a
fajoknak a száma, amik élő szöveteivel táplálkoznak
(herbivorok), további 200-nál is több rovarfaj működik
közre elhalt fájának lebontásában (szaproxylofágok).
Egyetlen méretes egyedén egyidejűleg akár 200-300
rovarfaj is találhat megélhetést. Herbivor rovarainak
több mint 40%-a csak tölgyeken fordul elő.

Lombon, leveleken
Összes herbivor rovarának közel 2/3-a (azaz 400
körüli faj) a levelekhez kötődik, azokat rágja, aknázza, vázasítja, hámozza, szívogatja, gubacsozza. Ezek
fajszáma sajátos szezonalitást mutat, a vegetációs
időszak elején, a friss leveleken a legmagasabb,
ezekben ugyanis még magas a nitrogéntartalom és
alacsonyabb a fa önvédelmét szolgáló vegyületek
(például tannin) koncentrációja. Később a fajszám
május végén, június elején hirtelen lecsökken. Hírhedt, tömegszaporodásra hajlamos fajok: a gyapjas
lepke (Lymantria dispar), egyik kedvelt tápnövénye
(a cser mellett) a kocsányos tölgy, az aranyfarú lepke
(Euproctis chrysorrhoea) és a gyűrűslepke (Malacosoma neustria). A síkvidéki tölgyesekben gyakran együtt
lépnek fel, nemritkán jelentős lombvesztést okozva.
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Kisanthobia ariasi

A tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea
processionea) a kocsányos tölgyön
is fellelhető. A fajról közismert,
hogy idősebb hernyóinak
szőre súlyos bőrgyulladá
sokat okozhat.
A tavaszi tölgy
lombokon igen népes együttes képvi
seli az úgyneve
zett „téli araszo
lókat”. Ebbe a
csoportba a valódi téli araszolók
( O p e r op h t e r a
brumata, Erannis
defoliaria, Agriopis aurantiaria, A.
bajaria) mellett sok
más araszolót, sőt
bagolylepkefajt is besorolnak.
Színes, fajgazdag együt
tes a sodrómolyoké is.
Legismertebb képviselőjük a
polifág tölgyilonca (Tortrix viridana).

Áttelelő petéiből kikelő apró hernyói a megpattant
rügypikkelyek között másznak be a rügybe és ott rágnak. Később levélsodratokat készítenek, amelyek az
időjárástól és a természetes ellenségeiktől is védik
őket.
A többi tölgyhöz hasonlóan a kocsányos tölgy
levelein is szép számmal láthatunk különböző
méretű, formájú és színű gubacsokat. Leggyakoribb
képviselőjük a Cynips quercusfolii.

Virágon
Harpya milhauseri

A hím virágokon számos generalista faj (tripszek,
poloskák) mellett Neuroterus és Andricus gubacs
darazsak is fejlődnek. Ezek a fajok általában kétnem
zedékesek.

Makkon/makkban
A kocsányos tölgy makkjában/makkján több mint egy
tucat rovarfaj él. Ezek a közismert makkormányosok
mellett a makkmolyok és a gubacsdarazsak. Az
első két csoport fajai lazábban kötődnek a
tölgyekhez, egyesek a bükk, a szelíd
gesztenye és a mogyoró termésében
is kifejlődhetnek. A suskagubacs
darázs (Andricus quercuscalicis) egyivarú nemzedékének
szabálytalan,
zsíros felületű gubacsa
hazai tölgyeink közül
csak a kocsányos
tölgy makkján ké
pes kifejlődni. A
makktermésnek
akár a 80-90%át is fertőzheti.
Ezt a gubacsot
magas tannintartalma miatt korábban
iparszerűen
gyűjtötték és bőr
cserzési, textilfestési
célra Nyugat-Európába
szállították. A gubacsexport mennyisége egyes
években a tízezer tonnás
nagyságrendet is elérte.

Ágakon
A kocsányos tölgy pajzstetű faunája is kiemelkedően
gazdag. Fiatal lárváik a leveleken, a kifejlett pajzstetvek a hajtásokon, ágakon szívogatnak. Erdővédelmi
szempontból legjelentősebb a Kermes quercus. Rossz
termőhelyen álló kocsányos tölgyesekben szárazság
vagy hernyók okozta lombvesztést követően a legyen
gült fákon szaporodik el. Az erős fertőzés gyakran jár a
faegyedek pusztulásával.
A különböző korú ágakon a pajzstetvek és a golyvatetvek (Lachnus roboris) mellett sok kisebb-nagyobb,
feltűnő, illetve alig észrevehető képződményt is láthatunk. Ezek többsége a gubacsdarazsak műve. A nagy
magyar gubacs (Andricus hungaricus) Európa legna
gyobb tölgygubacsa (akár 40 mm-es is lehet) csak a ko
csányos tölgyön fordul elő. Magas tannintartalma miatt,
a suskagubacshoz hasonlóan, elsősorban a szlavóniai
tölgyesekben ezt is tömegesen gyűjtötték. A cserkész
(és úttörő) nyakkendők kedvelt dísze. A nemzetközi
találkozókra utazó magyar cserkészek külföldi társaik
nak gyakran viszik ajándékba.

Gyökéren
A laza szerkezetű talajokon lévő mesterséges felújítások egyik legjelentősebb károsítói a cserebogárpajorok. Néhol olyan tömegben vannak jelen, hogy a még
tisztítási korú fiatal tölgyeket is elpusztítják. Sajnos
valószínű, hogy klímánk szárazodása esetén még az
eddigieknél is több gondot okoznak majd a jövőben.

Plagionotus arcuatus
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Kéreg alatt, fában
A még élő fa fás részeiben is sok rovar él. A védett,
Natura 2000-es nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
több nemzedéke is kifejlődik idős, vastag törzsekben,
végezetül elpusztítva azokat. A tölgyek koronáiban
2-3 cm vastag ágakban rág a szintén védett sávos
tölgybogár (Coraebus florentinus). A kifejlett lárva
az ágat meggyűrűzi, az elpusztul és rövid időn belül
letörik. Erdővédelmi szempontból legjelentősebbek
az Agrilus díszbogarak. Lárváik a törzs, illetve az
ágak kérge alatt rágnak. Mindre jellemző, hogy az
álcák a kéreg alatt kígyózó, kacskaringós meneteket
készítenek, és a menet végén a szíjácsban bábozódnak. Az A. biguttaus vízszintes járatokat rágó lárvái
legyengült állományokban (aszályos időszakokban
és/vagy lombrágás után) tömeges fapusztulást is
okozhatnak. Európa-szerte a tölgypusztulás egyik
jelentős szereplőjének tartják. A frissen pusztult fákban a fafajhoz szorosabban kötődő fajok a jellemzők,
a lebomlás későbbi stádiumában a generalista
fajoké a főszerep. Ilyen a gyakori (de védett) kis
hőscincér (Cerambyx scopolii), amely tűzifasarangok

Mesoneura opaca

faanyagában is közönséges. A piros korongcincér
(Pyrrhidium sanguineum) nemcsak a tűzifasaran
gokon, de esetenként a fával fűtött lakásokban is
előfordul.
A szúbogarak közül a kéregben és a fában költők
egyaránt jelentősek lehetnek. Az előbbiekhez tartozik a tölgy kéregszú (Scolytus multistriatus), amely a
szilfavész kórokozóját hurcoló szil-szijácsszúk
közeli rokona, azokhoz hasonló életmód
dal (szaporodási rágás a pusztuló
félben lévő fákon, majd érési
rágás az egészséges fák koro
nájában). A kocsányos tölgy
pusztulás folyamatában
gyakran emlegetik ezt
a fajt is lehetséges
kórokozó vektorként.
A feldolgozott tölgy
faanyagot károsítja
a szíjácsbogár vagy
falisztbogár, amely
nek mindkét magyar
neve igen találó.
A tölgyből készült
parketták szíjácsos
részének első számú
ellensége.

Neuroterus quercusbaccarum
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Kórokozói
A kocsányos tölgy állományokban előforduló
eddig ismert kórokozók egyike sem okozza
egymagában a fák pusztulását, azonban a
többtényezős, komplex pusztulási folya
matokban némelyikük jelentős szerepet
játszik.

Magvak és csemeték
betegségei
A tölgy makkokon megjelenő gyakori
kórokozók az Ophiostoma és Phomopsis fajok.
A nem megfelelő raktározás miatt penészgombák (Penicillium fajok) szaporodhatnak el, amelyek
a sérült makkhéjon behatolva tönkreteszik a csíra
képességet.
A tölgy csemeték gyökérpenészét a Rosellinia
quercina tömlősgomba okozza. A kórokozó az egyhárom éves csemetéket támadja meg, esetenként
más gombafajokkal (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia
fajok, Cylindrocarpon destructan) együtt. Túlnedvesedett talajokon a csemeték tömeges pusztulását okozhatja. A csemetekertek elvizesedésének
megelőzésével, a talaj szellőzöttségének biztosításával védekezhetünk a betegség ellen.

Levelek, hajtások betegségei
A kocsányos tölgy legfontosabb levélbetegsége a
tölgylisztharmat, kórokozója az Erysiphe alphitoides.
Epidemikus fellépése Közép-Európában 1907-től
ismert. A többi tölgy fajon is előfordul, de legna
gyobb mértékben a kocsányos tölgyet támadja. Főleg
csemetekertekben és fiatalosokban hatalmasodik
el. Idősebb fákon akkor találkozunk járványszerű
fellépésével, ha azok a lombozatukat hernyórágás,
fagy következtében elvesztették, és újra kihajtottak.
A betegség a csemetéket a fejlődésben visszaveti,
a fertőzött hajtások nem fásodnak be megfelelően,
télen elfagynak. Jellemző tünet a levelek mindkét
oldalán, de különösen a színén és a fiatal hajtásokon
jelentkező, többé-kevésbé tömött, fehér lisztharmat
bevonat.

Vastagtapló
(Phellinus robustus)

Kéregben élő kórokozók
Tölgy erdősítésekben, fiatalosokban és különböző
korú állományokban egyaránt tapasztalható olykor
komplex jellegű ágelhalás, kéregrákosodás, amely
szélsőséges esetben a fák pusztulásához vezet. Főleg
kéregben élő gombák okozzák, amelyek a legyengült
fákat támadják meg. Leggyakoribb ilyen gombák
például a Botryosphaeria fajok, amelyek termőtestei
gyakran megfigyelhetők az ágak foltos kéregelhalásaiban, rákos képződményeiben. Fagyhatást, vadak
károsítását, rovarkártevők (tölgy kéreg pajzstetű)
tömegszaporodását követően lépnek fel. Idősebb
fáknál a természetes ágfeltisztulás folyamatában van
szerepük.

Gyökér- és tőbetegségek
A gyűrűs tuskógomba (Armillaria) fajok tölgyesek
ben gyengültségi kórokozók, a legyengült fákat
támadják meg. A betegség tünetei a levelek sárgulása, ágak elhalása, a fa pusztulása. A tőrésznél jellegzetes a fekete micélium-kötegek (rizomorfák)
szövedéke, a vastag gyökerek és a tő korhadása,
ami miatt az elpusztult fák gyakran tőből kidőlnek.
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Tölgy lisztharmat (Erysiphe alphitoides)

A tőnél ősszel megjelennek a gomba termőtestei.
A tuskókon, elhalt faanyagon szaprotróf módon
tenyésző gomba rizomorfái a talajban növekednek,
elérik a szomszédos fák tövét. Ráfonódnak a vastagabb gyökerekre, gyökfőre, a gombafonalak behatolnak a kéregszövetbe és a kéreg alá.
A tölgyfák vékony gyökérzetét Phytophthora fajok is
megtámadhatják, amelyek a hajszálgyökerek károsítá
sával gyengítik a fákat. Eddigi ismereteink szerint a
Phytophthora fajok tölgyesekben a komplex pusztulási
jelenségek egyik lehetséges tényezőjeként szerepelnek.

Tő- és törzskorhadás
A kocsányos tölgyön számos tő- és törzskorhasztó taplógomba előfordulása ismert. Az élő fákat
ágcsonkokon, sebzéseken keresztül fertőzik meg és
az érett farészben álgesztesedést, majd korhadást
okoznak. Síksági kocsányos tölgyesekben, idős, seb
zett fák tövén megjelenik a kérges rozsdástapló
(Inonotus dryadeus). További tőkorhasztók idős, főleg
sarj eredetű állományokban a májgomba (Fistulina
hepatica), az óriás lakkostapló (Ganoderma resinaceum), az óriás bokrosgomba (Meripilus giganteus).
A törzskorhasztó taplók közül kocsányos tölgyön a
vastagtapló (Phellinus robustus), a sárga gévagomba
(Laetiporus sulphureus) és a bükktapló (Fomes fomentarius) figyelhetők meg.

12

Barna levélfoltosság (Apiognomonia)

A kocsányos tölgy elhalt faanyagán, lehullt ágain,
tuskóin számos szaprotróf korhasztó gomba fordul
elő. A leggyakoribbak a borostás réteggomba (Stereum
hirsutum), a tölgy terülőgomba (Peniophora quercina),
a változékony kéreggomba (Schizopora paradoxa),
a kemény fekvőtapló (Phellinus contiguus), a labirinttapló (Daedalea quercina) és a pecsétviasz gomba
(Ganoderma lucidum).

Faanyagának jellemzői
A fatest mikroszkópos jellemzői
Gyűrűslikacsú fa, a nagy átmérőjű edények az
évgyűrűhatár mentén szabályos sorokat alkotnak,
melyek szabad szemmel is jól láthatók. A korai pásztában jóval nagyobbak, mint a kései pásztában és a
gesztben gyakran tartalmaznak tilliszeket (a szállító
edények falán betüremkedő tömősejteket). A sugárés húrmetszeten a korai pászta nagy edényei
árokszerű mélyedésekként láthatók. A késői pászta
kis edényei gyakran sugár irányú sorokat alkotnak
vagy faágszerűen elágazó sorokba rendeződnek,
körülöttük bő üregű rosttracheidák (vízszállító sejtek)
és faparenchimák (a szállító szövetrendszer tápanyag
szállító és raktározó elemei) találhatók. Az egysejtsoros bélsugarak mellett szabad szemmel jól látható
széles, illetve nagyon széles (akár 1 mm széles, 5 cm
magas, több mint 30 sejtsor alkothatja) bélsugarakkal is rendelkezik. Jellegzetesek a sugármetszeten
látható széles bélsugártükrök. A fatest szilárdító
alapállományát vastag falú farostok (libriformrostok) és rosttracheidák alkotják. A szélesebb bélsugarakban és a hosszparenchima sejtekben viszonylag
gyakran találhatunk hasáb alakú kristályokat.

A kocsányos tölgy fájának húr- (fent) és sugármetszete

Makroszkópos jellemzői

Fahibák, károsodások, tartósság

A kéreg fiatalon sima (tükörkéreg), ezüstszürke
színű, amely korábban a csersavtermelés legfonto
sabb alapanyaga volt. Később a kéreg hosszanti irányban durván repedezetté válik, szürkésbarnás fekete
színű lesz, kézzel morzsolható, idős korban kemény.
A tölgyek szijácsa keskeny és sárgásfehér, gesztje
sárgásbarna. A kocsányos tölgy évgyűrűszélessége
rendkívül inhomogén, valamint gyakori a rendellenes
gesztesedés, a színbeli tarkaság. Megállapítható,
hogy a nagyméretű edények, az elkülönülő pászták, a
széles bélsugarak, a kellemes sárgásbarna színárnya
lat rusztikus hatású, sajátos szépségű rajzolatot,
megjelenést adnak a tölgyfának.

A kitermelt hengeresfa leggyakoribb hibája a
görbeség és a göcsösség. Gyakoriak a korhadt göcsök.
A hazai fafajok közül a tölgyeknél a leggyakoribb a
villámsújtás. Erős fagyhatásra fagylécesség és belső
szijács alakulhat ki. Minőségi probléma a színbeli
inhomogenitás és az évgyűrűszélesség ingadozása.
Gyakoriak a fatestben a vastag bélsugarak mentén a
bélrepedések, a korai pásztában a gyűrűs elválások. A
tölgyek gesztjének kevés a gombakárosítója a magas
csersavtartalom miatt. A közhiedelemmel ellentétben
a tölgyek nem tartoznak a világ legtartósabb fafajai
közé, kültéri felhasználásuk során védőkezelést igényelnek. Ez persze csak a gesztre vonatkozik, a szijács
tartóssága ettől jelentősen elmarad.
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Fizikai és mechanikai
tulajdonságok
A kocsányos tölgy faanyagának műszaki jellemzőit
az Erdészeti Lapok 2015. decemberi lapszáma ismerteti.

Megmunkálási sajátosságok
A viszonylag kemény, durva rostú tölgyek mechanikai megmunkálása (fűrészelés, gyalulás, marás, csi
szolás) nem okoz nehézséget. Ezzel szemben nehe
zen szegezhetők, csavarozhatók, emiatt előfúrás
elvégzése javasolt. Megoldható a tartós hajlítás és a
furnérok idompréselése is.
Szárítása nagy körültekintést igényel, mert a vastag
bélsugarak mentén gyakoriak a repedések. Szárításakor jelentős esztétikai károk keletkezhetnek az oxi
dációs elszíneződés, foltosodás miatt.
Hidegen jól, hőprésben körültekintést igénylően
ragaszthatók. Furnérozáskor gyakori az enyv átütés
és a foltosodás, élek megmunkálásakor pedig a szál
kiszakadás. Pácolása, lakkozása nem okoz gondot.
Különösen kedvelt a rusztikus felületi hatások kialakítása, de gyakran alkalmazzák a környezetbarát
viaszolást és olajozást.
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Felhasználási területek
A hasonló műszaki jellemzőik miatt a faipar a felhasználás során nem különíti el a kocsányos és a
kocsánytalan tölgyet. Kedvező esztétikai és műszaki
tulajdonságaiknak, valamint kiváló tartósságuknak
köszönhetően a tölgyek a világ legkeresettebb fafajai
közé tartoznak. Régóta alkalmazott alapanyaga a
mélyépítésnek (cölöpök, hidak). Felhasználják a hajó-,
a kocsi- és a vagongyártásban. Pótolhatatlan az alkalmazása a vasúti váltótalpfák, karók, oszlopok,
cölöpök esetében. A belsőépítészetben a tölgy az
egyik legértékesebb lépcső-, korlát-, parketta- és falburkolat. Értékes ajtókat és ablakokat is készítenek
belőle. A divatirányzatoktól függetlenül a tölgy mindig a legkeresettebb bútoripari fa volt. Felhasználják
furnér és tömörfa formájában egyaránt. Értékes
székek és asztalok alapanyaga is.
A boroshordó és az egyéb kádáripari termékek legfontosabb alapanyaga. A tölgyekből esztétikus faragványok, szobrok és különböző esztergályos termékek is
készülnek. Gyakran alkalmazzák játszótéri és különböző
kerti berendezések (bútorok) kialakítására is.
A felsorolt széleskörű felhasználhatósága is jól
érzékelteti, hogy a kocsányos tölgy – a többi nemes
tölggyel együtt – fokozott figyelemre érdemes az erdő
gazdálkodás és a fafeldolgozás területén egyaránt.
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Az év fájává választott
fafajok
1996 • madárcseresznye – Cerasus avium
1997 • kislevelű hárs – Tilia cordata
1998 • vadkörte – Pyrus pyraster
1999 • hegyi szil – Ulmus glabra
2000 • barkócaberkenye – Sorbus torminalis
2001 • bibircses nyír – Betula pendula
2002 • molyhos tölgy – Quercus pubescens; 			
olasz tölgy – Quercus virgiliana
2003 • hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
2004 • fekete nyár – Populus nigra
2005 • közönséges boróka – Juniperus communis
2006 • magyar kőris – Fraxinus angustifolia subp. danubialis
2007 • szelídgesztenye – Castanea sativa
2008 • törékeny fűz – Salix fragilis
2009 • mézgás éger – Alnus glutinosa
2010 • ezüst hárs – Tilia tomentosa
2011 • tiszafa – Taxus baccata
2012 • zselnicemeggy – Padus avium
2013 • házi berkenye – Sorbus domestica
2014 • mezei juhar – Acer campestre
2015 • kocsányos tölgy – Quercus robur
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