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Az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában a Quercus L. nemzetségen � elsõsorban a kocsányos és a 
kocsánytalan tölgyön � keresztezési kísérletek, többváltozós statisztikai módszerekkel végzett 
populációvizsgálatok és genetikai vizsgálatok tömegét végezték el. A tölgykutatás a 90-es évek végére 
Magyarországon is felélénkült, amit jól mutat az európai tölgyfajok cpDNS haplotípusainak térképezését 
végzõ programban való részvétel (BORDÁCS et al,). Ugyancsak a tölgyek elõtérbe kerülését jelzi az a tény, 
hogy az �Aktuális Flóra és Vegetációkutatások Magyarországon IV.� konferencián három elõadó is a 
Quercus-ok taxonómiájával foglalkozott: ALMÁDI (2000) a Keszthelyi-hegységben végzett szisztematikai 
vizsgálatairól, BOROVICS (2000) keresztezési kísérleteirõl és numerikus taxonómiai vizsgálatairól, a szerzõ az 
alábbiakban ismertetett mikromorfológiai kutatásairól számolt be. 

 

A mikromorfológiai bélyegek taxonómiai jelentõsége 
 

Az utóbbi években a Quercus nemzetség taxonómiai kutatásának egyik legeredményesebb ága a mikro-
morfológiai bélyegek � elsõsorban a levélfonák-epidermisz bélyegeinek � vizsgálata, amit jelentõs részben a 
pásztázó elektronmikroszkóp használata tett lehetõvé. A vegetatív szervek anatómiájának taxonómiai jelentõ-
ségét az adja, hogy a bélyegek jól összefüggésbe hozhatóak az eltérõ vízháztartáshoz és fényviszonyokhoz 
való alkalmazkodással, ami a tölgy fajok speciációjában fontos szerepet játszik (MÁTYÁS, 1983; AAS, 1998, 
BRUSCHI et al., 2000). A vegetatív szervek fajspecifikus endomorfológiai bélyegeit a Quercus szekció hazai 
képviselõinél az 1. táblázat foglalja össze. Elektronmikroszkópos felvételüket korábban közöltem (KÉZDY 
2000a, 2000b). Érdemes megjegyezni, hogy a Q. pubescens s. l. rokonsági körébe tartozó vitatott taxonómiai 
helyzetû fajok � így a Q. virgiliana TEN., Q. congesta C. PRESL., Q. sicula BORZÍ in LOJAC., Q. dalmatica 
RADIÃ és Q. brachyphylla KOTSCHY � mikromorfológiai bélyegek alapján nem választhatóak szét (BUSSOTTI�
GROSSONI, 1997; BAÈIÃ, 1996). 

 

1. táblázat. Vegetatív szervek fajspecifikus mikromorfológiai bélyegei a Quercus szekció hazai képviselõinél 
MÁTYÁS (1983); AAS (1995, 1998), GELLINI et al. (1992), BUSSOTTI � GROSSONI (1997), BRUSCHI et al. (2000) 

és BAÈIÃ (1981, 1988) munkái alapján. 
Tab.1. Distinctive micromorphological features of the vegetative organs in section Quercus according to 

MÁTYÁS (1983), AAS (1995, 1998), GELLINI et al. (1992), BUSSOTTI � GROSSONI (1997), BRUSCHI et al. (2000) 

and BAÈIÃ (1981, 1988). 
 

bélyeg Q. petraea* Q. robur Q. pubescens* Q. frainetto 
nyalábszõrök a hajtás részein 0 0 X X (szõrkarok rövi-

debbek, mint a 
Q. pubescens-nél) 

csillagszõrök a levélfonákon X 0 0 0 
viaszborítás a sztóma 
kutikuláris peremén  

0 0 X X 

sztóma alakja megnyúlt megnyúlt; 
sztóma-gyûrû jól 

fejlett 

kevésbé 
megnyúlt 

sztóma-gyûrû 
kevésbé fejlett 

levélfonák-epidermisz 
viaszborítása 

a viaszlemezek 
között üres 

helyek vannak 

kevésbé sûrû, 
mint a Q. 

petraea-nál 

sûrûbb, mint a 
Q. petraea-nál 

változó sûrûség, 
a viaszlemezek 

nagyobbak, mint a 
Q. pubescens-nél 

 

Jelmagyarázat:  0 �  nincs (absent), X � van (present), * � sensu lato    
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Az európai tölgyfajoknál a szõrtípusok taxonómiai jelentõségére számos szerzõ felhívta a figyelmet 
(SIMONKAI, 1890; KISSLING, 1977, 1979; MÁTYÁS, 1983; AAS et al., 1997; AAS, 1995, 1998; MÜLLER � AAS, 
1997; LLAMAS et al., 1995; GELLINI et al., 1992; BUSSOTTI � GROSSONI, 1997; BAÈIÃ, 1988, 1995, 1996; 
BRUSCHI et al., 2000, KÉZDY, 2000a, 2000b). A többi mikromorfológiai bélyeggel szemben � különösen nagy 
mintaszámú statisztikai próbáknál � jelentõs elõnyt jelent, hogy a szõrtípusok egyszerû fénymikroszkóppal, 
esetenként kézi nagyítóval is osztályozhatók. Az alábbiakban a molyhos tölgyre és a közelrokon tölgyfajokra 
vonatkozó eredményeket tekintjük át. 

AAS (1998), és GELLINI et al. (1992) szerint a Q. pubescens és a Q. petraea jellemzõ többkarú fedõszõr-
típusai markánsan eltérnek, ennek megfelelõen azokat nyalábszõrként (Büschelhaare: Q. pubescens), ill. 
csillagszõrként (Sternhaare: Q. petraea) különítik el. Ezzel szemben SCHWARZ (1936) mindkét fajnál a 
nyalábszõr (pili fasciculatis) elnevezést használta, míg újabban BAÈIÃ (1988, 1995, 1996) mindkét fajnál 
csillagszõröket (stellate trichomes) ír. Ugyancsak egységesen a csillagszõr elnevezést használja BUSSOTTI � 

GROSSONI (1997) is, azonban újabban közölt eredményeik szerint a szõrkarok hosszúsága alapján jól (átfedés 
nélkül) elkülöníthetõ a két tölgyfaj (BRUSCHI et al., 2000). Hazánkban már SIMONKAI (1890) megfigyelte a 
szõrtípusok közti eltérést, a kocsánytalan tölgynél csillagszõröket, a �szöszös� (azaz molyhos) tölgynél pedig 
�hajlongó szõröket� írt. MÁTYÁS (1971, 1973, 1983) átvette a SCHWARZ (1936) által használt elnevezéseket, 
ugyanakkor részletes jellemzést adott a hazai fajok szõrözöttségérõl. FEKETE � SZUJKÓ-LACZA (1973) a 
molyhos tölgy szõrtípusát egy cikken belül is két elnevezéssel (branched hair, stellate hair) illette. 

Jelen munkában a szõrtípusokra vonatkozóan az AAS (1998) által ajánlott nomenklatúrát fogadjuk el. AAS 
(1998) a Q. pubescens, a Q. petraea, a Q. robur és a Q. cerris leveles hajtásán a szõrtipusok változatosságát 
vizsgálva megállapította, hogy a kimutatható hat szõrtípus közül a nyalábszõrök és a csillagszõrök 
elõfordulása fajspecifikus. A szõrök ontogenetikai és fenológiai változatosságát vizsgálva bizonyította, hogy a 
csillagszõrök és nyalábszõrök különösen alkalmasak a taxonómiai gyakorlat céljaira alábbi tulajdonságaiknak 
köszönhetõen: 

Jelenlétük vagy hiányuk független az egyed korától. 
Jelenlétük vagy hiányuk független az egyed fenológiai állapotától. 
Jelenlétük vagy hiányuk könnyen (fénymikroszkóppal, esetleg kézi nagyítóval) és egyértelmûen 
megítélhetõ. 

AAS (1998) és MÜLLER � AAS (1997) szerint a csillag- és nyalábszõrök vizsgálata alkalmas természetes 
populációkban a Q. pubescens és a Q. petraea közti hibridizáció intenzitásának mérésére: a két szõrtípus 
kombinált elõfordulását mutató egyedek részarányának nagysága a két faj közötti génáramlás mértékét jelzi. 
Vizsgálatuk során kimutatták, hogy míg a Földközi-tenger partvidékén majdnem teljesen �tiszta� molyhos 
tölgy állományok találhatók, addig a Déli-Alpokban több mint 60%, az Alpoktól északra pedig 80% feletti az 
átmeneti alakok részaránya. 

 

A vizsgálat célja 
 

A szõrtípusok fénymikroszkópos vizsgálatával az alábbi kérdésekre kerestem választ: 
Milyen a hazai molyhos tölgy elõfordulások szõrözöttségének változatossága földrajzi és ökológiai 

gradiensek mentén? 
Hogyan alkalmazható a szõrözöttség vizsgálata a tölgyek változatosságának leírásához egy adott 

növénytársulás � a hárshegyi homokkõ savanyú tölgyese � jellemzésénél? Az esettanulmány KUN (2000) 
vizsgálatához kapcsolódik. 

 

Anyag 
Mintavétel a hazai molyhos tölgy elõfordulások változatosságának vizsgálatához 

 

Megmintázott populációk kiválasztásának kritériumai: 
A megmintázott populációk minél jobban reprezentálják a molyhos tölgy hazai elõfordulásait. Ennek 

érdekében arra törekedtem, hogy minden flóravidéken, illetve minden erdõgazdasági tájban legyen 
mintaterület, ahol molyhos tölgy elõfordul. 

A megmintázott populációk minél jobban reprezentálják a molyhos tölgy hazai termõhelyeit. Ennek 
érdekében az egyes erdõgazdasági tájakon belül elõforduló valamennyi növénytársulás megmintázására 
törekedtem. A mintavétel során igyekeztem szisztematikussá tenni az alföldi és alföld peremi maradvány 
populációk megmintázását. 

A megmintázott populációban legyen megfelelõ számú, termõkorú, a molyhos tölgyre jellemzõ 
bélyegeket mutató egyed. 
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A mintafák kiválasztásának kritériumai 
 

A mintafák kiválasztása során a molyhos tölgy tágabb értelmezését (sensu lato) vettem figyelembe, azaz 
AAS (1998) felfogásának megfelelõen mindazon egyedeket, amelyeken nyalábszõrök találhatók a hajtáson 
vagy/és a levélnyélen vagy/és a levélfonákon a fõéren vagy/és a levéllemez színén vagy/és a levéllemez 
fonákán. Az átmeneti alakok kimutathatósága érdekében a molyhos tölgy mellett a Quercus szekcióba tartozó 
másik két tölgyfajt is megmintáztam. Összesen 568 db molyhos tölgy egyedrõl vettem mintát (2. táblázat). 

 

2. táblázat. A mintavételi helyek és mintafák megoszlása a flóravidékek között 
Tab. 2. Number of collection sites and sample trees in the flora-regions of Hungary 

 

flóravidék mintavételi helyek száma mintafák száma (N) 
Alföld 23 158 
Északi-középhegység 16 160 
Dunántúli-középhegység 29 182 
Dél-Dunántúl 6 56 
Nyugat-Dunántúl 3 12 
összesen 77 568 

 

Mintavétel 
 

Egyévesnél fiatalabb hajtásokat mintáztam meg a külsõ lombkorona déli részérõl, lehetõség szerint 
terméses ágról. Kerültem a sarjhajtások, vízhajtások és jánosnapi hajtások gyûjtését. 

 

3. táblázat. Mintafák száma savanyú hárshegyi 
homokkövön. 

Tab. 3. Number of sample trees on acidic 
�hárshegy� sandstone. 

 

mintavételi hely N (db) 
Nyéki-hegy (Budai-hg.) 18 
Vörös-kõvár (Budai-hg.) 16 
Hárs-hegy (Budai-hg.) 15 
Fehér-hegy (Pilis) 19 
Kövesbérc (Pilis) 16 
Váci-Naszály (Cserhát) 21 
Romhány (Cserhát) 13 
összesen 118 

 

Módszer 
 

A vizsgálatokat sztereomikroszkóppal végeztem, ami 10-100 x�os nagyítást tett lehetõvé. Az AAS (1998) 
által ajánlott eljárásnak megfelelõen az egyes hajtásrészeken a differenciális szõrtípusok jelenlétét vagy 
hiányát állapítottam meg. A vizsgált hajtásrészek és a megfigyelt szõrtípusok az alábbiak voltak: 

 

AAS (1998) az egyes hajtásrészeken a nyaláb- és csillagszõrök 
jelenléte vagy hiánya alapján 23 szõrözöttségi típust állított fel, 
melyek valamelyikébe minden egyed besorolható volt. Három 
régióra (Alpoktól északra � Alpoktól délre � Földközi-tenger 
partvidéke) vonatkozóan megadta az egyes típusok gyakoriságát, 
ami lehetõvé tette a hazai adatok összehasonlító elemzését.  

 
A 23 típus az alábbiak szerint csoportosítható: 

1. �tiszta� molyhos tölgy: valamennyi hajtásrészen találhatóak nyalábszõrök és a levélfonákon nincs 
csillagszõr, 

2.-14. Q. petraea hibridek: a levélfonákon csillagszõrök találhatók, 
14.-23. további átmeneti alakok: valamelyik hajtásrész kopasz és a levélfonákon nincs csillagszõr. 

 

 
 

Mintavétel a hárshegyi homokkövön elõforduló 
tölgyfajok változatosságának vizsgálatához 
 

A mintavételhez összesen hét, hárshegyi 
homokkövön elõforduló állományt kerestünk fel és 
minden populációban 15-20, összesen 118 egyedet 
mintáztunk meg (3. táblázat). A mintafák 
kiválasztása véletlenszerûen történt, függetlenül a 
faji hovatartozástól. 
 

hajtásrész szõrtípus 
hajtástengely nyalábszõr 
levélnyél / fõér nyalábszõr 
levéllemez színe nyalábszõr 
levéllemez fonáka nyalábszõr 
levéllemez fonáka csillagszõr 
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Hibrid index 
 

A hárshegyi homokkövön elõforduló tölgyek változatosságának vizsgálatára az AAS (1998) által 
kidolgozott hibridindexet számítottam ki. A 4. táblázat szerint végzett számítás eredményeként kapott érték a 
{0,1} tartományba esik, ahol: 
0 = nyalábszõröktõl mentes és a levélfonákon csillagszõrözött egyed (�tiszta� petraea), 
1 = valamennyi hajtásrészen nyalábszõrözött és a levélfonákon csillagszõröktõl mentes egyed (�tiszta� 

pubescens). 
 

4. táblázat. A hibridindex (Hx) számítása a Q. pubescens és a Q. petraea közti átmeneti alakok vizsgálatára 
AAS (1998) szerint. 

Tab. 4. Calculation of the hybrid indices (Hx) of Q. pubescens � Q. petrae transition forms according to AAS 
(1998) 

 

bélyeg értékelés példa 
 van nincs Q. pubescens Q. petraea átmenet 
X1: 
X2: 
X3: 
X4: 
X5: 
X6: 

nyalábszõr 
nyalábszõr 
nyalábszõr 
nyalábszõr 
nyalábszõr 
csillagszõr 

a hajtástengelyen 
a levélnyélen 
a fõéren 
a l.lemez színén 
a l.lemez fonákán* 
a l.lemez fonákán* 

X1=2 
X2=1 
X3=1 
X4=2 
X5=2 
X6=0 

X1=0 
X2=0 
X3=0 
X4=0 
X5=0 
X6=8 

2 
1 
1 
2 
2 
8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
2 
2 
0 

   H�x=ÓXi 16 0 8 
   Hx = H�x/16 1 0 0,5 

 

* Amennyiben a levéllemez fonákán csillag- és nyalábszõr is elõfordul és megállapítható valamelyik szõrtipus 
dominanciája, akkor az értékeket az alábbiak szerint kell módosítani: 

1) ha a nyalábszõrök dominálnak: X�6=4;     2) ha a csillagszõrök dominálnak: X�5=1 
 

Statisztikai módszerek 
 

A változók függetlenség-vizsgálata ÷2-próbával történt. Mivel 2*2-es kontingencia-táblával dolgoztunk, 
ezért a Yates-féle korrekciót alkalmaztuk (SVÁB, 1981). A statisztikai próbák elvégzésére a STATGRAPHICS 
programot használtuk. A szignifikanciaszintek jelölése az alábbiak szerint történt: 

nsz � nem szignifikáns (0,05 < p), *** � szignifikáns 0.1%-os valószínûségi szinten (p < 0,001) 
 

Eredmények 
 

Az 1. és a 2. ábra mutatja be a szõrzettípusok gyakoriságát az országban és az egyes flóravidékeken, 
összehasonlítva AAS (1998) eredményeivel. (A nyugat-dunántúli flóravidék az onnan gyûjthetõ és gyûjtött kis 
mintaszám miatt csak az országos mintában szerepel.) A levélfonákukon csillagszõrös egyedek gyakorisága a 
Magyar-középhegység ÉK-i és DNY-i részén majdnem teljesen azonosnak adódott, míg a Dél-Dunántúlon és 
az Alföldön ettõl szignifikánsan eltért (5. és 6. táblázat). 
 

5. táblázat. A levélfonákon csillagszõrözött (petraea jelleget mutató) egyedek gyakorisága flóravidékenként. 
Tab. 5. Frequency of samples with stellate trichomes on the abaxial surface of the leaf lamina (petrae-type) in 

the flora-regions of Hungary 
 

mintavételi hely (sample plots) N n % 
Alföld (A) 158 14 8. 9 
Északi-középhegység (ÉK) 160 61 38. 1 
Dunántúli-középhegység (DK) 182 58 31. 9 
Dél-Dunántúl (DD) 56 5 8. 9 
Nyugat-Dunántúl (NY) 12 2 16.7 
összesen 568 140 24. 6 

 

 Jelmagyarázat: N � mintaszám (number of sample trees) 
 n � csillagszõrözött levélfonákú egyedek száma (number of 

samples with stellate trichomes on the abaxial surface of the 
leaf lamina) 
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1. ábra. Szõrzet-típusok gyakorisága régiónként AAS (1998) munkájának felhasználásával 
Fig. 1. Frequency of pilosity-types in the regions of Europe based on the work of AAS (1998) 

 

Alpoktól északra

1 5 9 13 17 21

típusok
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Földközi-tenger

1 5 9 13 17 21
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Magyarország

1 4 7 10 13 16 19 22

típusok

100%

 Jelmagyarázat: fekete (black) � "tiszta" molyhos tölgy egyedek (�clean� Q. pub.) 
 szürke (grey) � csillagszõr a levélfonákon (stellate trichomes on the 

abaxial surface of the leaf lamina) 
 sávozott (streaked) � további átmeneti alakok (other transition forms) 

 
2. ábra. Szõrzet-típusok gyakoriságának összehasonlítása a hazai flórajárásokban 

Fig. 2. Frequency of pilosity-types in the flora-regions of Hungary 
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 Jelmagyarázat: fekete � "tiszta" molyhos tölgy egyedek 
 szürke � csillagszõr a levélfonákon 
 sávozott � további átmeneti alakok 
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6. táblázat. A csillagszõrözött egyedek gyakoriságának összehasonlítása flóravidékenként szignifikancia-
vizsgálattal (a jelölések magyarázatát ld. a 3.1.4 fejezetben). 

Tab. 6. Comparision of the frequency of samples with stellate trichomes in various flora-regions of Hungary 
using significancy analysis 

 

 ÉK / DK ÉK / DD ÉK / A DK / DD DK / A A / DD 
csillagszõrös levélfonákú egyedek 
gyakorisága  

nsz *** *** *** *** nsz 

 
A molyhos tölgy középhegységi termõhelyein túlnyomórészt kõzethatású talajokon, esetleg váztalajokon 

nõ, ahol a talajszintek kémhatását meghatározza az alapkõzet milyensége. Hazai elõfordulásainak súlypontja 
bázikus mállástermékû üledékes alapkõzeteken � mészkövön és dolomiton � van. Domináns lehet enyhén 
bázikus és semleges eruptív kõzetekbõl � bazalt, gabbró, andezit � álló hegységeink száraz, délies kitettségû 
lejtõin is. Helyenként vannak adatai kifejezetten savanyú alapkõzeteken kialakult mészkerülõ erdõkbõl is, így 
savanyú homokkövön fordul elõ a Mecsekben (BORHIDI � KEVEY, 1996), a Balaton-felvidéken (DEBRECZY � 

HARGITAI, 1971), a Budai-hegységben, a Pilisben, a váci Naszályon (KUN, 2000), a Medves (CSIKY, 1999) és 
a Karancs (CSIKY, 1998) déli peremein, továbbá grániton és kvarciton a Velencei-hegységben (FEKETE, 1956). 
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, változik-e a Q. pubescens x petraea hibridek aránya a középhegységi 
szilárd alapkõzetû bázikus, ill. a semlegeshez közeli és savanyú termõhelyeken (7. és 8. táblázat). 
 

7. táblázat. A csillagszõrözött levélfonákú egyedek részaránya a középhegységi meszes és mészmentes 
szilárd alapkõzetû termõhelyeken. 

Tab. 7. Frequency of samples with stellate trichomes on the abaxial surface of the leaf lamina (petraea-type) 
on basic and non-basic sites in the hill regions of Hungary 

 

 meszes alapkõzet mészmentes alapkõzet 
 N n % N n % 
Északi-középhegység  56 19 23.2 83 46 55.4 
Dunántúli-középhegység 144 40 27.8 30 14 46.7 
Dél-Dunántúl  29 2 6.9 5 2 40.0 
Nyugat-Dunántúl 11 1 9.1 1 1  
összesen 240 56 23.3 119 63 52.9 

 

Jelmagyarázat: N � mintaszám, n � csillagszõrözött levélfonákú egyedek száma 
 

A meszes alapkõzetû termõhelyeken a mintafák 23.3 %-ának levélfonákán mutattunk ki csillagszõröket, 
míg mészmentes alapkõzeteken ez az arány 52.9 % volt. A két csoport között a különbség szignifikáns, annak 
ellenére, hogy a két fafaj mindenhol szimpatrikus populációkat alkot.  
 

8. táblázat. A középhegységi meszes és mészmentes szilárd alapkõzetû termõhelyek összehasonlítása 
szignifikancia-vizsgálattal. 

Tab. 8. Comparision of basic and non-basic sites in the hill regions of Hungary by significancy analysis 
 

 mészmentes alapkõzet / mésztartalmú alapkõzet 
csillagszõrös levélfonákú egyedek gyakorisága *** 

 

A mészmentes alapkõzetû termõhelyeken tehát az 
elõzetesen Q. pubescens-ként besorolt egyedek 
jelentõs hányada Q. pubescens és Q. petraea közti 
átmeneti alaknak bizonyult. Az alábbiakban azt 
vizsgáljuk meg, milyennek adódik egy kiválasztott 
savanyú alapkõzetû termõhelyen � savanyú hárshegyi 
homokkövön � a szõrtipusok változatossága, ha 
elõzetes válogatás nélkül mintázzuk meg a Robur 
szekcióhoz tartozó egyedeket. A vizsgált egyedeket a 
számított hibridindex-értékek (ld. 3. táblázat) alapján 
osztályoztuk. Az eredményt a 3. ábra és a 9. táblázat 
mutatja be. 

9. táblázat. A �tiszta� fajok és átmeneti alakok 
gyakorisága savanyú hárshegyi homokkövön a 

szõrtípusok osztályozása alapján. 
Tab. 9. Frequency of �clean� species and 

transition forms on acidic �hárshegy� sandstone 
classified by pilosity-types.) 

 

típus N % 
Q. pubescens 18 15 
Q. petraea 65 55 
átmenet 35 30 
összesen 118 100 

 



KÉZDY P.: Taxonómiai vizsgálatok a hazai molyhos tölgy alakkörön  115 

A minták mikroszkópos vizsgálata során derült 
ki, hogy számos, elõzetesen Q. petraea-ként 
értékelt egyed levélfonákán is találhatók 
nyalábszõrök. Ez arra utal, hogy az országos 
vizsgálatnál � ahol csak elõzetesen Q. pubescens-
nek határozott egyedeket gyûjtöttünk � a 
hibridizáltság mértékét alábecsültük. 
 

Az eredmények megvitatása 
 

A szõrtípusok vizsgálatából következtetéseket 
vonhatunk le a Quercus szekció tagjai közötti 
introgresszió mértékére. Figyelembe kell vennünk, 
hogy ez a módszer feltételezhetõen alábecsüli a 
fajok közötti génkicserélõdés mértékét az alábbi 
okok miatt. 

Mesterséges keresztezési kísérletek eredményei 
alapján a hibridek nem feltétlenül köztes jellegûek 
(STEINHOFF, 1997; AAS, 1998). 

A szõr- és sztómatípusok együttes vizsgálata 
azt mutatta, hogy több bélyeg együttes 
figyelembevételével több átmeneti alakot tudunk 
kimutatni (KÉZDY, 2000a).  

A vizsgálat során kiderült, hogy a kontrollként 
begyûjtött, Q. petraea-nak tartott egyedek között is 
elõfordulnak olyanok, melyek szõrözöttsége köztes 
jellegû. 

A vizsgálatok alapján az alábbiakat 
állapíthatjuk meg. 

Elsõsorban a feltételezett Q. pubescens x Q. petraea hibridek alacsonyabb részarányának 
figyelembevételével a hazai molyhos tölgyek változatossága leginkább a földközi-tengeri populációkéhoz 
hasonló (1. ábra). 

A Magyar-középhegységben a Q. pubescens és a Q. petraea introgresszív hibridizációja jóval nagyobb 
mértékû, mint azt korábban feltételezték (2. ábra, 5. táblázat). 

A dél-dunántúli populációknál a csillagszõrözött egyedek részaránya jóval alacsonyabb, mint az országos 
átlag (2. ábra, 5. táblázat). Hazai középhegységeinkben néhány száz kilométeres távolságot vizsgálva 
ugyanúgy kimutatható egy észak-déli gradiens a szõrözöttségi típusok változatosságában, mint AAS (1998) 
több ezer kilométert átfogó nyugat-európai vizsgálatainál. Ez a hazai gradiens jól összefüggésbe hozható a 
szubmediterrán csapadékjárási típus gyakoriságának növekedésével dél felé (BORHIDI, 1991). 

Ugyancsak alacsony a csillagszõrözött egyedek részaránya az alföldi mintáknál is, ugyanakkor a 
szõrtípusok itt mutatják a legnagyobb változatosságot (2. ábra, 5. táblázat). Ez az eredmény jól magyarázható 
azzal, hogy a Q. petraea az állományok jelentõs részébõl hiányzik, ugyanakkor ezekben a populációkban a Q. 
pubescens és a Q. robur közti átmeneti alakok is elõállnak. Az utóbbi két faj közötti hibridizáció lehetõségét 
megerõsítették elektronmikroszkópos vizsgálatok (KÉZDY, 2000a) és mesterséges keresztezési kísérletek 
(BOROVICS, 1998, 2000) is. Érdekes, hogy egy-két esetben olyan populációkban is kimutatható volt 
csillagszõrözött levélfonákú egyed, ahol csak Q. pubescens és Q. robur fordult elõ (Albertirsa, Erdõtelek). Az 
alföld peremi és a középhegységi populációk csekély távolságát figyelembe véve ugyanakkor ezeken a 
helyeken sem zárható ki a Q. petraea introgressziója. 

A Magyar-középhegységben a Q. pubescens x Q. petraea közötti hibridek magas részaránya, illetve az 
Alföldön a Q. pubescens és a Q. robur hibridizációja hozzájárul a molyhos tölgy rendkívüli 
változatosságának magyarázatához.  

A középhegységi mészmentes alapkõzetû termõhelyeken szignifikánsan magasabb a Q. pubescens és a Q. 
petraea közötti átmeneti alakok aránya, mint meszes alapkõzeten (7. és 8. táblázat). Megállapíthatjuk, hogy 
az extrém száraz, savanyú termõhelyek a hibridek elõfordulásának kedveznek, azaz a fajok közötti 
introgresszió fontos szerepet játszik ökológiai adaptációjukban. 

A fentiek alapján az erdészeti gyakorlat számára megállapíthatjuk, hogy ha az erdõfelújítást termõhelynek 
megfelelõ szaporítóanyaggal akarjuk végezni, akkor az õshonosság és a megfelelõ származás mellett arra is 

3. ábra. A tölgyek mikromorfológiai 
változatossága mészmentes hárshegyi 

homokkövön. 
Fig. 3. The micromorphological variation of oak 
species growing on acidic �hárshegy� sandstone. 
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ügyelnünk kell, hogy a hibridek részaránya megfelelõ legyen. Utóbbi kritériumnak csak akkor tudunk 
megfelelni, ha természetes felújítást végzünk. 
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Köszönettel tartozom GREGOR AAS professzornak (Bayreuthi Egyetem, Botanikus Kert) aki tanácsai 
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Kutatómunkámhoz anyagi támogatást nyújtott a Soros Alapítvány (230/1/686), az Ifjúsági OTKA (F-
20729) és az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet Kertészeti és Erdészeti Fõosztálya. 
 

Summary 
Micromorphological variation in pubescent oak (Quercus pubescens s. l.) of Hungary 

P. KÉZDY 
 

The trichomes of leaves and shoots were examined at 586 Quercus pubescens trees from 77 stands 
according to the method of Aas (1998). The most important results are as follows. 

The micromorphological variation of Q. pubescens populations in Hungary is similar to that of in the 
Mediterranean region (Fig. 1). 

The introgressive hybridization between Q. pubescens and Q. petraea is much higher than formerly 
presumed in the Hungarian Mountain Range (Fig. 2, Table 5). 

In the South-Transdanubian populations the proportion of samples with stellate trichomes is much below 
the avarage (Fig. 2, Table 5). It can be explained by the fact that the submediterranean precipitation effect 
grows to South (BORHIDI, 1991). 

The ratio of samples with stellate trichomes is low in the samples from the Great Hungarian Plain too. At 
the same time the variety of pilosity-types is the highest just in this region. It can be explained by the absence 
of Q. petraea in most of the stands, while Q. pubescens and Q. robur transitional forms appear in the 
populations. 

The introgressive hybridization contributes to the remarkable variety of Q. pubescens. 
In the Hungarian Mountain Range the rate of the transitional forms between Q. pubescens and Q. petraea 

is significantly higher on non-basic sites than on basic ones. We can establish that the extremely dry and 
acidic sites are favourable for hybridization, that is the introgression between the species can play an 
important role in their ecological adaptation (Table 7 and 8). 
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