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Bevezetés 
 

Az elmúlt hat esztendő vértesi terepbejárásai, gyűjtései során kiemelt figyelmet fordítottam a rendkívül 
alakgazdag Sorbus L. emend. CR. nemzetség képviselőire. Feladatomnak tekintettem a hegység területén élő 
fajok elterjedésének feltérképezését, a már ismert lelőhelyek mellett a berkenyék szempontjából 
potenciálisnak tekinthető, ismeretlen élőhelyek felkeresését is. E munka során a Tormaria MÁJOVSKÝ et 
BERNÁTOVÁ alnemzetség (MÁJOVSKÝ – BERNÁTOVÁ 2001), vagyis a Sorbus aria agg. és a Sorbus torminalis 
(L.) CRANTZ. kereszteződésével létrejött kisfajok aktuális elterjedési viszonyai feldolgozásra kerültek 
(NÉMETH 2006). Utóbbi dolgozathoz kapcsolódik jelen írás, mely három, a vértesi terepbejárások 
eredményeként előkerült, a gödöllői „Aktuális Flóra és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII.” 
konferencián előzetesen már bemutatott (NÉMETH 2008) új kisfaj leírását közli. 

A nemzetséget érintő rendszertani kutatások közelmúltban Európa-szerte tapasztalható fellendülését 
számos új taxon leírása jelzi (pld. Brit-szigetek: RICH – HOUSTON 2006, ROBERTSON 2006; Németország: 
MEYER et al. 2005; Szlovákia: BERNÁTOVÁ – MÁJOVSKÝ 2003, MIKOLÁŠ 2004, stb.). Ebbe a sorba illeszkedik 
hazai részről BARABITS (2007) és NÉMETH (2007) bakonyi eredményeit közlő munkája, valamint az alábbi 
dolgozat is. 
 

Előzmények 
 

A Vértes déli tömbje, e növényföldrajzi szempontból jelentős dolomitterület régóta a florisztikai 
kutatások középpontjában áll. Számos botanikus megfordult a térség egészét jellemző kopár gerincéleken, 
sziklás hegyoldalakon, szűk és mély szurdokvölgyekben. Az itt honos berkenyék megismerésében elsősorban 
JÁVORKA Sándor, BOROS Ádám és KÁRPÁTI Zoltán munkássága kiemelkedő, munkájuk jelentőségét a 
Csákberény, Csákvár, Gánt és Vérteskozma környéki völgyrendszerek területéről leírt 11 Tormaria kisfaj is 
jelzi (JÁVORKA 1926, BOROS 1937, 1949, KÁRPÁTI 1948, 1949, 1950). KÁRPÁTI (1960) Sorbus-
monográfiájának megjelenését követően csak BAKSAY Leóna hosszú évtizedekig kéziratban maradt 
embriológiai, származástani vizsgálatainak eredményeit közlő írása (BAKSAY 1999) és a 90-es évek 
országosan fellendülő florisztikai kutatásai hoztak új eredményeket. KÉZDY Pál több új adattal gazdagította a 
kisfajok elterjedésére és élőhelyi viszonyaira vonatkozó ismereteket (KÉZDY 1999), ezenkívül 
kemotaxonómiai vizsgálatokat is végzett a hegység berkenyéin (KÉZDY 1997). Végül közel egy évtized 
elteltével az egyes Tormaria taxonok pontos áreahatárai is megrajzolásra kerültek (NÉMETH 2006). 
 

Anyag és módszer 
 

Terepi munkám során megtörtént a Vértes berkenye kisfajok által leginkább preferált, meredek, sziklás 
élőhelyeinek bejárása, ezzel együtt az ott talált, már ismert berkenye fajok, illetve az ismert fajok egyikével 
sem egyező Sorbus egyedek herbáriumi dokumentálása. A földrajzi koordináták meghatározása Garmin 
eTrex Legend GPS vevővel történt. A terepi kutatásokkal párhuzamosan – az új taxonok esetleges régebbi 
herbáriumi lapjait keresve – áttekintettem a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának vértesi 
Sorbus anyagát is. 

A földrajzi nevek használata az 1 : 40 000 méretarányú turistatérkép, valamint az 1 : 10 000 méretarányú 
topográfiai térkép elnevezéseit követi. Az elterjedési térkép alapját a Vértes úthálózata és a települések 
belterületi tömbjei adják. A fajok nevezéktana KÁRPÁTI (1960) és SIMON (2000), a növénytársulásoké 
BORHIDI – SÁNTA  (1999) munkáját veszi alapul. 
 

Eredmények 
 

A Vértes vonulatán folytatott terepbejárások során a már korábban leírt 11 Tormaria taxonhoz tartozó 
számos egyed mellett több olyan Sorbus egyed is előkerült, amelyek megjelenésük (levél- és 
termésmorfológia) alapján nyilvánvalóan a Sorbus torminalis és a Sorbus aria-csoport valamelyik tagjának 
(Sorbus aria (L.) CRANTZ, Sorbus graeca (SPACH) KOTSCHY, Sorbus danubialis (JÁV.) KÁRPÁTI, stb.) 
hibridizációjával keletkeztek, de az ismert taxonok egyikével sem azonosíthatók, azoktól több bélyegben is  
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eltérők. Az egyedek három, egymástól földrajzilag jól elkülönülő populációba rendeződnek, populációnként 
alaktanilag egységesek, csak csekély változatosságot mutatnak. Ez arra utal, hogy nem primer (F1) 
hibridekről, hanem – vélhetően apomiktikusan – állandósult fajokról van szó. Az egyes populációk ugyan kis 
egyedszámúak (~ 10–50 egyed), de a változatos koreloszlás, az élőhelyeken – hosszú életű, fás szárú 
növényekről lévén szó – hosszabb távon is biztosítottnak látszó jelenlét, valamint az ilyen esetekben 
alkalmazott általános nemzetközi gyakorlat (pl. BERNÁTOVÁ – MÁJOVSKÝ 2003, MEYER et al. 2005, 
ROBERTSON 2006) is indokolja azok faji rangon történő elkülönítését. 

 

Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH, spec. nova (Figs 1–4) 
Holotypus: Hungariae Centralis, Vértes, Comit. Fejér, in rupestribus dolomit. silvat. vallis Német-völgy 

prope Gánt (Kőhányás), cca 364 m s. m. in declivibus septentrionalibus frequentissima, sub fructu ad diem 
14 mensis 6 anni 2008 ab auctor lectus (N47.44936°; E18.39471°). Asservatur in Herbarium Musei Hist. Nat. 
Hung. Budapest (BP 694171) (Fig. 1). 

Diagnosis: Arbor usque ad 10 m alta, cortice levi, cineraceo. Foliis simplicibus, laminis pinnato-lobatis, 
in parte superiore tantum duplicato serratis, subtus viridescenti-griseo tomentosa. Lobi foliorum acuti, 
insigniter crasse serrati, dentati. Folia ramulorum sterilium brevium ovata, 70–80 mm longa et 55–75 mm 
lata, basi cuneata angulo circa 100–110º, nervis lateralibus 9–(10), lobi maximi latere apicali 6–7(–8) mm 
longi. Folia ramorum terminalium fertilium ovata vel late ovata, 80–90(–100) mm longa et 65–90(–100) mm 
lata, basi obtuso cuneata vel late cuneata angulo circa (100–)110–130(150)º, nervis lateralibus 9–10, lobi 
maximi latere apicali (7–)8–9 mm longi. Petiolis subtomentosis 16–22 mm longis (Fig. 2). 

Corymbothyrsis multifloris (30–40 floribus ornatis), ramis tomentosis. Sepala albo-tomentosa, 
triangulata. Petala late ovata, albida. 

Fructus maturi maliformi, (9–)10(–11) mm longus, (11–)12(–13) mm latus, latitudine semper breviora, 
ruber, dense albo-lenticellatus. Lenticelli relative magni, 0,5 mm diametro. Sepala in fructu maturo 3–4 mm 
diametro, tomentosa (Fig. 3). 

Diagnosis differentialis: Sorbus pseudosemiincisa BOROS (species hybridogena endemica in montium 
Vértes) et Sorbus semiincisa BORB. (species hybridogena endemica in montium Visegrádi-hegység, Pilis, 
Budai-hegység, Gerecse) similis. A Sorbus pseudosemiincisa foliis latioribus, orbicularibus, lobis acutibus, 
crassioribus serratis differt. Fructus Sorbus pseudosemiincisae ovato-cylindricis, paene pyriformis (non 
maliformis), latitudine semper longiora (non breviora). A Sorbus semiincisa foliis angustioribus, lobis 
minoribus et nervis lateralibus haud numerosis differt. Fructus Sorbus semiincisae latitudine semper longiora 
(non breviora) (Fig. 4). 

Distributio oecogeographica: Habitat in montium Vértes. Species hybridogena endemica Hungariae, 
montibus Vértes, vallis Német prope Gánt (Kőhányás), in locis saxosis dolomiticis habitans membrum assoc. 
phytoc. Vicio sparsiflorae – Quercetum pubescentis ZÓLYOMI ex BORHIDI et KEVEY 1996 sistit (Fig. 13). 
Populatio completa ca. 10 arborum. 

Etymologia: acutus = hegyes, éles; serratus = fűrészfogú. 
Nomen vernaculum propositum: Kőhányási berkenye. 

 

Akár 10 méter magasra is megnövő fa, egyszerű levele karéjos, a karéjok hegyesek, kissé kihegyezettek, 
szembetűnően élesen, durván fogazottak. A steril rövidhajtás levele tojásdad, 70–80 mm hosszú és 55–75 
mm széles, a levélérpárok száma 9–(10), a legnagyobb karéj csúcsának és felső tövének távolsága 6–7(–8) 
mm. A levél ékvállú, a levélváll 100–110º-os szöget zár be. A fertilis (virágos vagy terméses) csúcshajtás 
levele tojásdad, széles-tojásdad, 80–90(–100) mm hosszú és 65–90(–100) mm széles, a levélérpárok száma 
9–10, a legnagyobb karéj csúcsának és felső tövének távolsága (7–)8–9 mm. A levél tompán ék- vagy kissé 
lekerekített vállú, a levélváll (100–)110–130(150)º-os szöget zár be. A levélfonák szürkészölden molyhos. A 
levélnyél gyéren molyhos, 16–22 mm hosszú (2. ábra). A virágzat sokvirágú (30–40), a csésze molyhos, 
háromszög alakú, a párta fehér, széles tojásdad. 

Az érett termés vörös színű, alma alakú, (9–)10(–11) mm hosszú, (11–)12(–13) mm széles, kissé lapított, 
hosszánál mindig valamivel szélesebb, viszonylag nagy (0,5 mm átmérőjű), fehéres paraszemölcsökkel sűrűn 
pettyezett (3. ábra). A termésen maradó, elszáradt csészekör 3–4 mm átmérőjű, molyhos.  

Hasonló kisfajok a Gerecsétől a Budai-hegységig elterjedt Sorbus semiincisa, de ennek levele jellemzően 
kerek-tojásdad, levélérpárjainak száma több (9–11), karéjai hosszabbak és termése nem lapított; illetve a 
Vértes déli területeiről ismert, tompább fogazású, jellemzően tojásdad levelű és hosszúkás termésű Sorbus 
pseudosemiincisa (4. ábra). 

A faj holotípusa a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Carpato-Pannonicum 
gyűjteményében került elhelyezésre (BP 694171) (1. ábra). 
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1. ábra. A Sorbus acutiserratus Cs. NÉMETH típuslapja (eredeti) 
Fig. 1. Holotype of Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH (original) 
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Előfordulása a közép-európai flóratérképezési rendszer 8576/1 és 8576/3 számú kvadrátjába esik, az 
élőhely a Csákvárt Oroszlánnyal összekötő országút mentén, Kőhányástól északkeletre, a Német-völgy 
északra tekintő oldalában található (13. ábra). Az egyedek a völgy kőhányási bejáratánál mészkedvelő 
tölgyesben, illetve annak dolomit sziklagyeppel érintkező szegélyzónájában élnek, de a völgy központi 
részén fellelhető egyes példányai a völgy irányára merőleges, sekély talajú, hársas mellékgerinc élekre is 
kihúzódnak. 

 
2. ábra. A Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH jellegzetes levelei (a: fertilis hajtás levelei, b: meddő 

rövidhajtás levelei) (eredeti) 
Fig. 2. Typical leaves of Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH (a: leaves of fertile shoot, b: leaves of sterile short 

shoot) (original)  
 

 
3. ábra. A Sorbus acutiserratus Cs. NÉMETH termései (eredeti) 

Fig. 3. Fruits of Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH (original) 
 

A Sorbus acutiserratus-szal együtt előforduló, florisztikai vagy növényföldrajzi szempontból említést 
érdemlő edényes növényfajok: Carex alba SCOP., Centaurea scabiosa L. subsp. tematinensis (DOMIN) DOMIN 
var. vertesensis (BOROS) SOÓ, Daphne laureola L., Dictamnus albus L., Jurinea mollis (L.) RCHB., 
Limodorum abortivum (L.) SW., Sorbus adami KÁRPÁTI, Sorbus danubialis, Sorbus degenii JÁV., Sorbus 
eugenii-kelleri KÁRPÁTI, Sorbus pseudolatifolia BOROS, Viola collina BESS.. 
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4. ábra. A Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH és a hozzá leginkább hasonlító hazai Sorbus fajok jellegzetes 

levelei és termései (a: S. acutiserratus, b: S. pseudosemiincisa, c: S. semiincisa) (eredeti) 
Fig. 4. Typical leaves and fruits of Sorbus acutiserratus Cs. NÉMETH and similar Sorbus species 

(a: S. acutiserratus, b: S. pseudosemiincisa, c: S. semiincisa) (original) 
 

Sorbus dracofolius CS. NÉMETH, spec. nova (Figs 5–8) 
Holotypus: Hungariae Centralis, Vértes, Comit. Fejér, in rupestribus dolomit. silvat. vallis Antal-árok 

prope Gánt (Kápolnapuszta), cca 330 m s. m. in declivibus septentrionalibus frequentissima, ad diem 25 
mensis 5 anni 2008 ab auctor lectus (N47.39502°; E18.34798°). Asservatur in Herbarium Musei Hist. Nat. 
Hung. Budapest (BP 694170) (Fig. 5). 

Diagnosis: Arbor usque ad 8 m alta, cortice levi, cineraceo. Foliis simplicibus, laminis lobatis, in parte 
superiore tantum duplicato serratis, subtus viridescenti-griseo tomentosa. Lobi foliorum acuti, relative breves. 
Folia ramulorum sterilium brevium obovato-rhomboidea, 70–100 mm longa et 50–70 mm lata, basi cuneata 
angulo circa 70–90º, nervis lateralibus 8–10, lobi maximi latere apicali 4–5(–6) mm longi. Folia ramorum 
terminalium fertilium deltoidea, vel deltoideo-lanceolata, (80–)90–100(–110) mm longa et (50–)65–70(–75) 
mm lata, basi cuneata angulo circa (80–)90–100(–110)º, nervis lateralibus 9–10, lobi maximi latere apicali 5–
6 mm longi. Petiolis subtomentosis 12–17 mm longis (Fig. 6). 

Corymbothyrsis multifloris (25–40 floribus ornatis), ramis tomentosis. Sepala albo-tomentosa, 
triangulata. Petala late ovata, albida, tertia parte basali faciei interiores vel ad dimidium dense albido lanata.  

Fructus maturi parum elongatus, maliformi, (11–)12(–13) mm longus, (9–)11(–12) mm latus, latitudine 
semper longiora, brunneo-ruber, sparse lenticellatus. Sepala in fructu maturo 4–5 mm diametro. Sepala et 
fructus circa sepala insigniter aliquantum lanuginosi (Fig. 7). 

Diagnosis differentialis: Sorbus pseudovertesensis BOROS et Sorbus vertesensis BOROS (species 
hybridogena endemica in montium Vértes) similis. A Sorbus pseudovertesensis foliis majoribus, 
rhomboideis-deltoideis, lobi maximi latere apicali longioribus differt (Sorbus pseudovertesensis 3–4 mm). A 
Sorbus vertesensis foliis rhomboideis-deltoideis, lobi maximi latere apicali brevioribus (Sorbus vertesensis 7–
9 mm), obtusioribus serratis differt (Fig. 8). 
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5. ábra. A Sorbus dracofolius CS. NÉMETH típuslapja (eredeti) 
Fig. 5. Holotype of Sorbus dracofolius CS. NÉMETH (original) 
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Distributio oecogeographica: Habitat in montium Vértes. Species hybridogena endemica Hungariae, 
montibus Vértes, vallis Antal-árok, in locis saxosis dolomiticis habitans membrum assoc. phytoc. Vicio 
sparsiflorae – Quercetum pubescentis ZÓLYOMI ex BORHIDI et KEVEY 1996 sistit (Fig. 13). Populatio 
completa ca. 50 arborum. 

Etymologia: draco = sárkány; folius = levél. 
Nomen vernaculum propositum: Gánti berkenye 
 

6. ábra. A Sorbus dracofolius CS. NÉMETH jellegzetes levelei   
(a: fertilis hajtás levelei, b: meddő rövidhajtás levelei) (eredeti) 

Fig. 6. Typical leaves of Sorbus dracofolius CS. NÉMETH (a: leaves of fertile shoot, b: leaves of sterile short 
shoot) (original) 

 

 
7. ábra. A Sorbus dracofolius CS. NÉMETH termései (eredeti) 

Fig. 7. Fruits of Sorbus dracofolius CS. NÉMETH (original) 
 

Akár 8 méter magasra is megnövő fa, egyszerű levele viszonylag vastag, karéjos, a karéjok rövidek, 
hegyesek, finoman fogazottak. A steril rövidhajtás levelének alakja a romboidtól a tojásdadig változhat, 70–
100 mm hosszú és 50–70 mm széles, a levélérpárok száma 8–10, a legnagyobb karéj csúcsának és felső 
tövének távolsága  4–5(–6) mm. A levél ékvállú, a levélváll 70–90º-os szöget zár be. A fertilis (virágos vagy 
terméses) csúcshajtás levélalakja jellemzően kissé deltoid vagy deltoid-lándzsás, (80–)90–100(–110) mm 
hosszú és (50–)65–70(–75) mm széles, a levélérpárok száma 9–10, a legnagyobb karéj csúcsának és felső 
tövének  távolsága  5–6  mm.  A levél ékvállú, a levélváll (80–)90–100(–110)º-os szöget zár be. A levélfonák  
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szürkészölden molyhos. A levélnyél gyéren molyhos, 12–17 mm hosszú (6. ábra). 
A virágzat sokvirágú (25–40), a csésze háromszög alakú, molyhos. A fehér párta széles tojásdad, belső 

oldalának alsó harmadában fehéren molyhos. 
Az érett termés alma alakú, (11–)12(–13) mm hosszú, (9–)11(–12) mm széles, kissé hosszúkás, 

szélességénél mindig valamivel hosszabb, barnásvörös színű, paraszemölcsökkel ritkán pettyezett. A 
termésen maradó, 4–5 mm átmérőjű, elszáradt csészekör és környéke szembetűnően, sűrűn molyhos (7. 
ábra). 

Hasonló kisfajok a Vértes délnyugati szegletében élő Sorbus pseudovertesensis és Sorbus vertesensis, de 
előbbi kisfaj levéllemeze rendszerint kisebb, karéjai rövidebbek (a legnagyobb karéj felső élének hossza 3–4 
mm), tompábbak, utóbbi kisfaj karéjai hosszabbak (a legnagyobb karéj felső élének hossza 7–9 mm), 
hegyesebbek, durvábban fogazottak (8. ábra). 

 
8. ábra. A Sorbus dracofolius CS. NÉMETH és a hozzá leginkább hasonlító hazai Sorbus fajok jellegzetes 

levelei és termései (a: S. dracofolius, b: S. pseudovertesensis, c: S. vertesensis) (eredeti) 
Fig. 8. Typical leaves and fruits of Sorbus dracofolius CS. NÉMETH and similar Sorbus species 

(a: S. dracofolius, b: S. pseudovertesensis, c: S. vertesensis) (original) 
 

A kb. 50 egyedből álló Sorbus dracofolius populáció a Gánt (Kápolnapuszta) melletti Antal-árok északra 
tekintő oldalának helyenként nyílt-, illetve zárt dolomit sziklagyepekkel érintkező mészkedvelő tölgyesében 
él, a gerincen felállított Rédl-emlékmű közelében (13. ábra). Előfordulása a közép-európai flóratérképezési 
rendszer 8676/1 számú kvadrátjába esik. 

A Sorbus dracofolius-szal együtt előforduló, florisztikai vagy növényföldrajzi szempontból említésre 
méltó edényes növényfajok: Biscutella laevigata L., Centaurea scabiosa subsp. tematinensis var. vertesensis, 
Coronilla vaginalis LAM., Daphne cneorum L., Phyteuma orbiculare L., Sorbus danubialis, Sorbus degenii, 
Sorbus pseudolatifolia, Sorbus simonkaiana. 

A faj holotípusa a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Carpato-Pannonicum 
gyűjteményében került elhelyezésre (BP 694170) (5. ábra). A gyűjtemény áttekintése során előkerült öt 
régebbi, tévesen meghatározott, három különböző néven szereplő herbáriumi lap, melyek jelen cikk 
szerzőjének revíziója alapján szintén Sorbus dracofolius példányoknak bizonyultak: 
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1. „HERBARIUM MUSEI HIST. NAT. HUNG. BUDAPEST, FLORA HUNGARICA; Sorbus, Fejér 
megye, Juhvölgy felett Gántnál, Vértes hegység, Leg.: Vajda László, 1953. V. 24.; rev.: Sorbus 
pseudovértesensis BOROS, 2003. III. 28., L. Felföldy” (BP 196749). 

 

2. „Dr. A. BOROS, PLANTAE HUNGARIAE EXSICCATAE; Sorbus simonkaiana KÁRP., Comit. 
Fejér. In rupestribus dolomit. ad „Redl-emlék” prope Kápolnapuszta, 19. sept. 1951., Alt. cca 3-350 m.s.m.; 
(BP 641748, BP 432512). 

 

3. „Dr. A. BOROS, PLANTAE HUNGARIAE EXSICCATAE; Sorbus, Comit. Fejér. In rupestribus 
dolomit. supra vallem Juh-völgy prope Pusztakápolna, 24. mai. 1953., Alt. cca 300 m.s.m.; rev.: Sorbus 
vértesensis BOROS, 2003. IV. 4., L. Felföldy” (BP 432141, BP 432142). 

 
Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH, spec. nova (Figs 9–12) 

Holotypus: Hungariae Centralis, Vértes, Comit. Fejér, in rupestribus dolomit. silvat. vallis 
Szedres(Juhdöglő)-völgy prope Csákberény, ca 364 m.s.m. in declivibus septentrionalibus frequentissima, 
sub fructu ad diem 9 mensis 9 anni 2007 ab auctor lectus (N47.37940°; E18.32743°). Asservatur in 
Herbarium Musei Hist. Nat. Hung. Budapest (BP 694172) (Fig. 9). 

Diagnosis: Arbor usque ad 15 m alta, cortice levi, cineraceo. Foliis simplicibus, laminis lobatis, in parte 
superiore tantum duplicato serratis, subtus relative dense albescente-griseo tomentosa. Lobi foliorum breves, 
breviter acuti vel acuminati, dentatis. Folia ramulorum sterilium brevium ovata, (70–)80(–90) mm longa et 
55–65 mm lata, basi cuneata angulo circa 100–110º, nervis lateralibus 8–9, lobi maximi latere apicali 4–5 
mm longi. Folia ramorum terminalium fertilium ovata vel elliptica, (85–)90–100(–110) mm longa et 65–75(–
80) mm lata, basi obtuso cuneata vel rotundata angulo circa 120–140º, nervis lateralibus 8–9, lobi maximi 
latere apicali (4–)5–6(–7) mm longi. Petiolis subtomentosis 17–22 mm longis (Fig. 10). 

Corymbothyrsis multifloris (ca. 40–50 floribus ornatis), 8–10 cm diametro, ramis tomentosis. Sepala 
albo-tomentosa, aequaliter triangulata lateris 2,5–3 mm longis. Petala albida, late ovata, 6–7 mm longa, 4–5 
mm lata, tertia parte basali faciei interiores vel ad dimidium dense albido lanata.  Stamina 20, styli 2 (3), ad 
basim lanuginosi, supra glabri, ovarium lanatum.  

Fructus maturi maliformi, (8–)9(–10) mm longus, (10–)11(–12) mm latus, latitudine breviora, brunneo-
ruber, lenticellatus. Sepala in fructu maturo 3–(4) mm diametro. Sepala et fructus circa sepala aliquantum 
lanuginosi (Fig. 11). 

Diagnosis differentialis: Sorbus pseudovertesensis (species hybridogena endemica in montium Vértes) 
et Sorbus redliana KÁRPÁTI (species hybridogena endemica in montium Bakony) similis. A Sorbus 
pseudovertesensis foliis majoribus, latioribus, lobi maximi latere apicali longioribus (S. pseudovertesensis 3–
4 mm) et nervis lateralibus haud numerosis (S. pseudovertesensis 9–11), subtus albescentibus differt. A 
Sorbus redliana foliis tenuioribus, majoribus, obtuse serratis differt (Fig. 12). 

Distributio oecogeographica: Habitat in montium Vértes. Species hybridogena endemica Hungariae, 
montibus Vértes, vallis Szedres, in locis saxosis dolomiticis habitans membrum assoc. phytoc. Daphno 
laureolae – Fagetum (ISÉPY 1970) BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996 in declivibus septentrionalibus 
frequentissima sistit (Fig. 13). Populatio completa ca. 10 arborum. 

 
Akár 15 méter magasra is megnövő fa, egyszerű levele karéjos, a karéjok rövidek, hegyesek, finoman 

kihegyezettek, szélükön fogazottak. A steril rövidhajtás levele tojásdad, (70–)80(–90) mm hosszú és  55–65 
mm széles, a levélérpárok száma 8–9, a legnagyobb karéj csúcsának és felső tövének távolsága 4–5 mm. A 
levél ékvállú, a levélváll 100–110º-os szöget zár be. A fertilis (virágos vagy terméses) csúcshajtás levele 
tojásdad vagy elliptikus, (85–)90–100(–110) mm hosszú és 65–75(–80) mm széles, a levélérpárok száma 8–9, 
a legnagyobb karéj csúcsának és felső tövének távolsága (4–)5–6(–7) mm. A levélváll lekerekített vagy 
tompán ék alakú, 120–140º-os szöget zár be. A levélfonák viszonylag sűrűn, fehéresszürkén molyhos. A 
levélnyél gyéren molyhos, 17–22 mm hosszú (10. ábra). 

A virágzat sokvirágú (40–50), 8–10 cm átmérőjű. A csésze molyhos, háromszög alakú, oldalai 2,5–3 mm 
hosszúak. A fehér párta széles tojásdad, 6–7 mm hosszú és 4–5 mm széles, belső oldalának alsó harmadában 
fehéren molyhos. A porzók száma 20, a bibeszálak száma 2 (ritkán 3), a magház és a bibe alsó része 
molyhos. 

Az érett termés, alma alakú, (8–)9(–10) mm hosszú, (10–)11(–12) mm széles, szélességénél valamivel 
rövidebb, barnásvörös színű, paraszemölcsökkel pettyezett. A termésen maradó 3–(4) mm átmérőjű elszáradt 
csészekör és környéke molyhos (11. ábra). 
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9. ábra. A Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH típuslapja (eredeti) 
Fig. 9. Holotype of Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH (original) 
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10. ábra. A Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH jellegzetes levelei   

(a: fertilis hajtás levelei, b: meddő rövidhajtás levelei) (eredeti) 
Fig. 10. Typical leaves of Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH 

(a: leaves of fertile shoot, b: leaves of sterile short shoot) (original) 
 

 
11. ábra. A Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH termései (eredeti) 

Fig. 11. Fruits of Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH (original) 
 

A faj típuslapja a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Carpato-Pannonicum 
gyűjteményében került elhelyezésre (BP 694172) (9. ábra). 

Hasonló kisfaj a vértesi Sorbus pseudovertesensis, de ennek levele lándzsás vagy tojásdad-lándzsás, 
levélfonáka zöldesszürkén molyhos, levélérpárjainak száma több (9–11), valamint legnagyobb karéjának 
felső élhossza kisebb (3–4 mm). Hasonló még a bakonyi Sorbus redliana, ennek levele azonban kisebb, 
vastagabb, erőteljesebben, durvábban fogazott, karéjai hegyesebbek, külső élük rendszerint kissé ívelt (12. 
ábra). 
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12. ábra. A Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH és a hozzá leginkább hasonlító hazai Sorbus fajok 

jellegzetes levelei és termései (a: S. vallerubusensis, b: S. pseudovertesensis, c: S. redliana) (eredeti) 
Fig. 12. Typical leaves and fruits of Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH and similar Sorbus species 

(a: S. vallerubusensis, b: S. pseudovertesensis, c: S. redliana) (original) 
 
Előfordulása a közép-európai flóratérképezési rendszer 8675/2 számú kvadrátjába esik. A faj a 

Csákberénytől északra elterülő szövevényes völgyrendszer egyik szélső tagjának, a Szedres-völgynek (egyes 
térképeken Juhdöglő-völgy) bennszülötte (13. ábra). Kis populációja a völgy északra tekintő oldalában, a 
hegygerincről, illetve platóról a sziklakibúvásos, meredek völgyoldalba lehúzódó, nyílt- és zárt dolomit 
sziklagyepekkel mozaikoló tölgyes, valamint a völgy aljáról felhúzódó bükkös határzónájában él. 

A Sorbus vallerubusensis-szel egy- vagy szomszédos növénytársulásban előforduló, florisztikai vagy 
növényföldrajzi szempontból érdekes edényes növényfajok: Aquilegia vulgaris L., Biscutella laevigata, 
Calamagrostis varia (SCHRAD.) HOST, Carex alba, Coronilla vaginalis, Daphne cneorum, Daphne laureola, 
Draba lasiocarpa ROCHEL, Galium austriacum JACQ., Lathyrus pannonicus (JACQ.) GARCKE subsp. collinus 
(J.ORTMANN) SOÓ, Ononis pusilla L., Phyteuma orbiculare, Polygala amara L., Sorbus danubialis, Sorbus 
degenii, Sorbus eugenii-kelleri, Sorbus graeca, Sorbus karpatii, Sorbus pseudolatifolia, Sorbus 
pseudovertesensis, Sorbus simonkaiana, Viola collina. 

 
Következtetések 

 

A Vértes vonulata a Kárpátok koszorúja, valamint a Kárpát-medence hegyvidékei alkotta másodlagos 
fajkeletkezési centrumon belül a Sorbus nemzetség egyik fő interspecifikus hibridizációs központja, ahol 
egyrészt az Aria (PERS.) G. BECK. alnemzetség szembetűnő alakgazdagsága jellemző (Sorbus aria, Sorbus 
danubialis, Sorbus graeca, Sorbus pannonica KÁRPÁTI, Sorbus subdanubialis (SOÓ) KÁRPÁTI, Sorbus 
ulmifolia KÁRPÁTI), másrészt az Aria alnemzetség fajai és a Sorbus torminalis közötti kereszteződések során 
született lokális endemizmusok száma is kimagasló (14). A rendkívül tagolt és kis területen egészen eltérő 
ökológiai adottságú élőhelyeket, extrazonális növénytársulásokat mozaikosan felvonultató dolomitfelszín 
lehetőséget kínál a zonálisan egyébként együtt elő nem forduló, más-más ökológiai igényű berkenye fajok 
hibridizációjára.  Az  ivarosan  szaporodó  fajok  (Sorbus  aria,  Sorbus torminalis) mellett a kereszteződések  
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láncolatába a velük együtt élő apomiktikus fajok is bekapcsolódhatnak (introgresszió), így a hibridizációs 
skála jelentősen kiszélesedik. Ilyen feltételek mellett a hegység területén újabb és újabb genotípusok 
létrejöttével a nemzetség evolúciója folyamatosan zajlik. Ennek a szerteágazó génáramlásnak az eredménye a 
fenotípusát és populációját tekintve stabilizálódott, fentiekben ismertetett három új kisfaj is. Keletkezési 
idejüket tekintve csak sejtéseink lehetnek. Ami bizonyos, hogy a Sorbus dracofolius 60 évesnél biztosan 
idősebb, hiszen kápolnapusztai jelenlétét több, az 1950-es évek elejéről származó gyűjtés is igazolja. 

Az állandósult, endemikus, hibrid eredetű Sorbus kisfajoknál nem szokatlan, hogy igen kis 
példányszámban megjelenve, elterjedési területük csupán egyetlen, vagy néhány hegyoldalra, illetve völgyre 
korlátozódik. Európa más területeiről több ilyen alakot is jeleztek. Nagy-Britannia egyik legritkább  
endemikus fajának, a Sorbus leyana WILMOTT-nak ismert egyedszáma mindössze 17 (RICH – MOTLEY – KAY 
2005), de Németország egyes berkenye kisfajaiból (Sorbus hohenesteri N. MEY., Sorbus schwarziana N. 
MEY., Sorbus schnizleiniana N. MEY.) is csak alig 20 példány létezik (MEYER et al. 2005). Néhány hazai 
példát említve: a vértesi Sorbus adami ismert egyedszáma 30 alatti (NÉMETH 2006), de a Sorbus borosiana 
KÁRPÁTI-é sem éri el az 50-et (KÉZDY 1999, NÉMETH 2006). A bakonyi endemizmus Sorbus tobani CS. 
NÉMETH szintén az igen ritka fajok közé tartozik (NÉMETH 2007). A kis egyedszám legszélsőségesebb eseteit 
a Skóciából leírt Sorbus pseudomeinichii ASHLEY ROBERTSON (2 példány) (ROBERTSON 2006) és a bakonyi 
Sorbus bodajkensis BARABITS (1 vadon élő példány) (BARABITS 2007) jelentik. 

Fenti fajok egy része vélhetően természeténél fogva ritka, nagyobb áreájú rokonainál szűkebb ökológiai 
tűrésű. Jellemzően pionír természetűek, az árnyékolást kevésbé elviselők, speciális, kis kiterjedésű – főleg 
északias kitettségű – nyíltabb lombkoronaszintű, fás élőhelyekhez (a hazai fajoknál pld. elegyes karszterdő 
[Fago – Ornetum ZÓLYOMI (1950) 1958] hársas törmeléklejtő erdő [Mercuriali – Tilietum ZÓLYOMI et 
JAKUCS 1958]) kötődők. A kis egyedszámnak emellett szaporodásbiológiai okai is lehetnek, hiszen többnyire 
ritkán termő, és/vagy kevés csíraképes magot produkáló növényekről van szó, melyek nagyobb területek 
kolonizálására eredendően alkalmatlanok. Továbbá, mivel a nemzetségen belül a hibridképződés folyamatos, 
elképzelhető, hogy fiatal, nem olyan régen keletkezett kisfajokról van szó, s nem állt még rendelkezésükre 
elég idő szélesebb területek benépesítésére. 
 

 
13. ábra. A Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH ●, a Sorbus dracofolius CS. NÉMETH ▲, 

és a  Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH ■ előfordulása a Vértesben (eredeti) 

Fig. 13. Localities of Sorbus acutiserratus CS. NÉMETH ●, Sorbus dracofolius CS. NÉMETH ▲, 
and Sorbus vallerubusensis CS. NÉMETH ■ in Vértes Mountains (original) 
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Mindhárom új kisfaj védelmet érdemel, kis egyedszámuk miatt kipusztulással veszélyeztetettek, javasolt 
vörös listás besorolási kategóriáik: 

– NÉMETH (1989) kategóriarendszere szerint: KV (kipusztulással veszélyeztetett); 
– Az I.U.C.N. (2001) kategóriarendszere szerint: CR (Critically endangered). 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

 Köszönöm Barina Zoltánnak a kézirathoz fűzött észrevételeit, növénytári munkám során nyújtott 
támogatását és a Vértesben együtt eltöltött terepi napok derűjét. Gyűjtőútjaimra egy-egy alkalommal elkísért 
Babai Dániel, Békási Ildikó, Nagy Izabella Bernadett, Rezneki Rita és Riezing Norbert, részvételüket ez úton 
is köszönöm. 
 

Summary 
Three new Sorbus microspecies from the Vértes Mountains (W-Hungary) 

Cs. NÉMETH 
 

Present study provides the taxonomic description of three new local endemic hybridogenous species of 
the genus Sorbus from Hungary, named Sorbus acutiserratus, Sorbus dracofolius and Sorbus vallerubusensis. 
The new species include Sorbus latifolia-group (Subg. Tormaria) probably apomictic taxa evolved from 
hybridization between Sorbus torminalis and a member of Sorbus aria-group. Each species grow in Vértes 
Mountains on Upper Triassic dolomite, Sorbus acutiserratus can be found near Gánt (Kőhányás), Sorbus 
dracofolius is known near Gánt (Kápolnapuszta), Sorbus vallerubusensis grows near Csákberény. 

Description of the species: 
Sorbus acutiserratus: Leaves ovate, broadly-ovate; lower surface greenish-grey tomentose. Lobes acute, 

margin of lobes conspicuously acutely, roughly serrate. Leaf of short fertile shoot typicaly ovate, 80–90(–
100) mm long, 65–90(–100) mm broad with 9–10 veins. The length of top margin of the longest lobe (7–)8–9 
mm. Base bluntly cuneate or nearly rounded. Leaf of the short sterile shoot ovate, 70–80 mm long, 55–75 
mm broad with (9–)10 veins and cuneate base. The length of top margin of the longest lobe 6–7(–8) mm. 
Fruits pomiform, (9–)10(–11) mm long, (11–) 12 (–13) mm broad, dorsiventraly flated, always broader than 
long, red. 

Sorbus dracofolius: Leaves deltoid or deltoid-lanceolate to rhombic; lower surface greyish-green 
tomentose. Lobes short, acute, margin of lobes finely serrate. Leaf of the short fertile shoot (80–)90–90(–
110) mm long, (50–)65–70(–75) mm broad with 9–10 veins. The length of top margin of the longest lobe is 
5–6 mm. Base cuneate. Leaf of the short sterile shoot is 70–100 mm long, 50–70 mm broad with 8–10 veins 
and cuneate leaf-blade base. The length of top margin of the longest lobe 4–5(–6) mm. Fruits pomiform,  
(11–)12(–13) mm long, (9–)11(–12) mm broad, always longer than broad, brownish-red. 

Sorbus vallerubusensis: Leaves ovate, elliptic; lower surface relatively densely whitish-grey tomentose. 
Lobes short, finely acuminate. Leaf of the short fertile shoot (85–)90–100(–110) mm long, 65–75(–80) mm 
broad with 8–9 veins. The length of top margin of the longest lobe (4–)5–6(–7) mm. Base rounded or bluntly 
cuneate. Leaf of the short sterile shoot (70–)80(–90) mm mm long, 55–65 mm broad with 8–9 veins and base 
rounded. The length of top margin of the longest lobe 4–5 mm. Fruits pomiform, (8–)9(–10) mm long, (10–) 
11(–12) mm broad, always a little bit broader than long, brownish-red. 

The holotypes of the new species were deposited in Carpato-Pannonicum collection of the Hungarian 
Natural History Museum in Budapest (Sorbus acutiserratus – BP 694171, Sorbus dracofolius – BP 694170, 
Sorbus vallerubusensis – BP 694172). 
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