
H A Z Á N K V É D E T T F A - ÉS C S E R J E F A J A I I. 

Hazánkban az Alföldtől kezdve a hegy
vidékig mindenütt gyakori vackoron 
(Pyrus pyraster BURGSD.) kívül két 
ritkább vadkörtefajt is találunk. E két 
utóbbi védelmet élvez. 

Magyar vadkörte (Pyrus magyarica TER-
PÓ) 5000 Ft 

Kisebb fa vagy cserje, tövises, kopasz 
hajtásokkal. Levelei szív alakúak, he
gyes csúcsúak, szélük élesen szálkás-fű-
részes. Termése gömbölyded, hirtelen ko-
csányra futó, 1,5—2 cm nagy. A csésze 
a termésről lehullik, és egy világos szí
nű gyűrű marad vissza. Hazánk benn
szülött (endemikus) faja, legközelebbi 
rokona a Nyugat-franciaországbeli P. 
cordata DESV. Lelőhelyei a visegrádi 
Fekete-hegy, a pomázi Kőhegy—Ságvá
ri menedékház és a várpalotai Burok
völgy cseres-tölgyeseiben van. Visszaszo
rulóban, kipusztulófélben lévő növény
fajunk, melyet az 50-es évek végén Ter-
pó András botanikus fedezett fel és írt 
le. Az egyetlen fokozott védelemben ré-
sezsülő fásszárú faj. A P. pi/raster-rel 
való állandó kereszteződés következté
ben utódait könnyen adszorbeálja a kö
zönséges vadkörte. A hibrideket P. x 
kárpátiana TERPÓ névvel illetik. 

3. A magyar vadkörte és a molyhos kör
te hazai előfordulása. A molyhos kereszt, 

a magyar kör 
(Csapody Vera rajzai) 

Molyhos körte (Pyrus nivalis agg. JACQ.) 
2000 Ft 

Levelei ékvállúak, hosszúkás tojásda
dok, fonákukon maradandóan molyho
sak, csak a csúcs felé eső részükön fű-
részesek. Termésalakja változó, gömbös 
vagy körte alakú. Az Alpok keleti ré
szén, a Kárpát-medencében és Horvát
országban honos, nálunk a Visegrád— 
Szentenedrei-hegységben (Leányfalu, Po-
máz, Szentendre), a Budai-hegységben 
(Hármashatárhegy, Remetehegy), a gyön
gyösi Sárhegyen, a Hegyalján (Tállya, 
Mád) és Balatonfüred mellett bokorer
dőkben, erdők szélén, egykori szőlőkben 
található. Számos átmeneti alakja van 
a P. pyraster-hez, ezeket P. x austriaca. 
A. KERNER és P. x pannonica TERPÓ 
néven foglalják össze. Az előbbi főként a 
Dunántúlon, az utóbbi főként az Északi-
Középhegységben él. 
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