
Hazánkban a magyar kõris (Fraxinus
angustifolia VAHL subsp. danubialis
POUZAR) és a magas kõris (Fraxinus ex-
celsior L.) között egészen az 1950-es
évek közepéig nem tettek különbséget.
Azelõtt az ártereken és láperdõkben
elõforduló barna rügyû, és a szárazabb,
hegy- és dombvidéki termõhelyek fe-
kete rügyû kõriseit a magas kõris ökotí-
pusainak feltételezték, s csak behatóbb
tanulmányok bizonyították a két kõris
taxon eltérõ rendszertani besorolásá-
nak szükségességét. Jól lehet, elsõ rá-
nézésre a gyakorlatlan szemlélõ nem
talál különbséget e két kõrisfaj között,
alaposabb vizsgálódás után számos el-
térõ bélyeget vélhetünk felfedezni.

Az egyik meghatározó és egyben leg-
feltûnõbb eltérés a virágzat felépítésében
rejlik. Amíg a magyar kõrisnek egyszerû
fürtvirágzata van, vagyis a virágzati fõten-
gely nem ágazik el, addig a magas kõris
összetett bugavirágzattal bír, tehát a virág-
zaton belül több azonos rangú elágazást
láthatunk (1. ábra). Sajnos ez a bélyeg
csak termõkorú kõrisek esetében mutat-
kozik meg, viszont nemcsak a virágzó,
hanem a terméssel bíró egyedeken is ta-
nulmányozható, azaz kora tavasztól egé-
szen késõ õszig. A vegetatív szervek ese-
tében is több hasznos határozójegy léte-
zik (úgymint a rügy színe, levélkék széle),
azonban ezeknek a megbízhatóságát a

magyar kõris és a magas kõris rendkívüli
változatossága erõsen befolyásolja, így a
kutatásban a generatív szervek vizsgálatá-
ra helyezõdött a hangsúly.

Noha a magyar kõris és a magas kõ-
ris termõhelyi igénye eltérõ elõfordulá-
sokat eredményezne, e két faj mégis
több helyütt megközelíti egymást. Ilyen
kritikus területek a középhegységeink-
bõl, illetve környezõ magashegységek-
bõl ereszkedõ vízfolyások, ahol a ma-
gas kõris demontán, dealpin jelleggel
behúzódik a magyar kõris elterjedési te-
rületére. Ezekben az „ütközõ zónák-
ban” feltételezhetõ e két közel rokon faj
közös hibridpopulációinak jelenléte,
így a vizsgálat többnyire az ilyen terüle-
teket érintette. Elsõsorban a Répce
menti állományokat mintáztam, de
kontrollként a vizsgálatba kerültek a
Szatmár-Beregi-síkról és Gemencrõl
származó egyedek is. A kutatás a genera-
tív szerveket, majd a vegetatív szerve-
ket érintette.

A vizsgálati anyag begyûjtését számos
tényezõ korlátozza, így a generatív szer-
vek csak természetes felújulásból szár-
mazó, termõkorú, állományszéli vagy
szabadon álló egyedekrõl valók. A vege-
tatív szervek esetében a magyar kõrisre
jellemzõ heterofilia olyan esete áll fenn,
ami mind térben, azaz egyeden belül,
mind pedig idõben, azaz az egyed élete

során változva befolyásol-
ja a levelek alakját. Ezért
kikötésként szerepelt,
hogy a legalább 15-20
éves egyedek koronájá-
nak alsó harmadából szár-
mazó fényélvezõ hajtások
csúcsától számított máso-
dik-harmadik nódusz ki-
fejlett levelei kerüljenek a
mintába. Erre a pontos
meghatározásra azért volt
szükség, hogy minden
egyed hasonló feltételek-
kel rendelkezzen, amivel
kiküszöbölhetõ az említett
felemáslevelûség befolyá-
soló hatása. Az említettek-

bõl arra az elvi hibára következtethet az
olvasó, hogy a mintázás nem reprezenta-
tív, hiszen kimaradtak az állománybeli
magasabb fák, illetve fiatal egyedek, így
a kõrisek egy konkrét csoportja elõnybe
került a többivel szemben. De a mester-
séges felújítás, illetve telepítés állomá-
nyainak mellõzését a származás hiteles-
ségének nehéz bizonyíthatósága indo-
kolta. Mindkét vizsgálat során közel száz-
száz egyedet mintázva, a generatív szer-
vek esetében egyedenként öt termésága-
zat tíz termése, míg a vegetatív szervek
esetében egyedenként öt összetett levél
került a minta sokaságába. A virágzati
szervek esetében, beleértve a termése-
ket, a milliméterben egzaktul kifejezhetõ
kvantitatív paraméterek mellett kénysze-
rû volt kevésbé pontos, a szubjektivitás-
nak erõsen kitett alaktani bélyegek bevo-
nása is. A vegetatív szervek esetében ez
könnyebben kiküszöbölhetõ, hiszen a
levelek méretükbõl adódóan kezelhe-
tõbbek, így a levelek és levélkék eseté-
ben, több paramétert mérve ugyan, bizo-
nyos kvalitatív bélyegek milliméterben
kifejezhetõvé válnak. A levélkelemez
hosszának százalékban kifejezett távolsá-
gától mért szélességi értékekkel, a levél-
ke alakja és csúcsa, valamint a levélke
alapjánál mért érintõ szögekkel a levélke
válla helyettesíthetõ.

Sorba véve minden lehetséges minõ-
ségi, mennyiségi, valamint az ezekbõl
származtatott paramétereket többválto-
zós statisztikai módszerekkel (SYN-
TAX 2000), a hierarchikus klasszifikáció
(UPGMA) és az ordináció (PCA, PCoA,
NMDS) röviden a következõket ered-
ményezte.

A vegetatív szervek, azon belül a le-
vél vizsgálatai során azt mutatják az
eredmények, hogy a levelek önma-
gunkban nem teljesen elegendõek a
három vizsgált „kõris-típus” elkülöníté-
sére. A generatív szervek vizsgálatakor,
a dendrogramban a magas kõris egye-
dek vegyesen fordultak elõ a hibridgya-
nús egyedekkel, ami a hasonló virágza-
ti felépítésnek volt köszönhetõ. A vege-
tatív szervek morfológiájának elemzése
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1. ábra: Magyar kõris, magas kõris és hibridgyanús egyed
generatív szerve



során a hibridgyanús egyedek a magyar
kõris egyedekkel mutattak hasonlósá-
got, s csak egy olyan eset fordult elõ,
ahol magyar kõris a magas kõrisek cso-
portjába került, ami a méretbeli hason-
lóságnak volt tudható. Az eredmények-
bõl feltételezhetõ, hogy a magyar kõris
és a magas kõris introgresszív hibridjei
az egyik szülõvel, vagyis alapfajjal ke-
resztezõdnek vissza könnyebben, így
létrehozva a magyar kõris vagy magas
kõris jellegû hibrideket.

Ezt a feltételezést alátámasztják
olyan megfigyelt egyedek, amelyek ma-
gukon hordozzák mindkét faj jegyeit.
Elõkerült több olyan példány, mely ve-
getatív morfológiáját és termõhelyét te-
kintve a magyar kõrishez, míg virágzati
szervei alapján a magas kõrishez hason-
lított leginkább. Ha e virágzatokat ala-
posabban vizsgáljuk, feltûnik azoknak
a magas kõrisénél gyengébb felépítése
is, de eltéréseket tapasztalhatunk az
egyes elágazások szerkezetében is. Míg
a magas kõrisnek mindig keresztben
átellenes a virágzati kocsányok elága-
zódása a fõ virágzati tengelyen, addig a
kérdéses egyedeknél a magyar kõrisre
jellemzõ hármas örvös elágazás a meg-
határozó. Másik fontos észrevétel, hogy
a mellékvirágzati tengelyek mindkét faj
esetében kizárólag keresztben átellenes
elágazásúak, s itt nem figyelhetõ meg a
hármas elágazás. Ezen felépítésbeli tör-
vényszerûségek alapján joggal feltéte-
lezhetõ, hogy a magyar kõris és a ma-
gas kõris lehetséges hibridjeivel van
dolgunk (2. ábra).

A terepi vizsgálatok során ezek az
egyedek kiemelt figyelmet kaptak, s a
Magyar Természettudományi Múzeum
Növénytárában is történtek herbáriumi
kutatások. Csakugyan elõkerültek a
már említett köztes jellegû egyedek,
amelyeket egyes szerzõk a Fraxinus
oxycarpa subsp. rostrata taxonként
azonosítottak. KEVEY BALÁZS 1984-ben
somogyi gyûjtései során (Somogyszob:
Bükki-malom, Bõszénfa: Fácános, Pap-
hegy) szintén találkozott hasonló egye-
dekkel, s felismerve az említett virágzat-
beli anomáliákat, az egyedeket Fraxi-
nus angustifolia VAHL 1804 subsp. pan-
nonica SOÓ et SIMON 1960 var. ramosa
KEVEY var. n.-ként írta le, s evvel egy új
változatot hozott létre. Annak ellenére,
hogy felismerte, hogy az egyedeknek
nem a fajra jellemzõ fürtvirágzata van, a
F. angustifolia alakkörhöz sorolta õket,
ami nem biztos, hogy helytálló, hiszen
már a tudományos leírásból is kiolvas-
ható, hogy a virágzat alsó része elága-
zik, s valószínûleg a F. angustifolia és
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Az 1891. április 30-án ala-
kult Mecsek Egyesület
eddigi 122 éves mûködé-
sérõl és tisztségviselõirõl,
a Mecsek-hegységrõl, ol-
dalanként három hasáb-
ban, több mint 500 cím-
szót tartalmazva jelent
meg a kötet. A címszavak
több mint feléhez, illusz-
trációként eredeti doku-
mentumok fényképe,
vagy személyekrõl, vagy
helyszínekrõl készült
fotó került.

A háromhasábos lexikon részt egy
függelék követi, eredeti dokumentu-
mok fényképének bemutatásával, mint
például a megalakulás kori elsõ jegyzõ-
könyv, az elsõ évkönyv teljes terjede-

lemben, az 1906-os alap-
szabály teljes terjedelem-
ben, kettõ zászlószalag,
és más relikviák bemuta-
tása teszi teljessé az
összeállítást.

A lexikon B/5 méret-
ben, kemény borítóval
készült, elsõ borítóján az
egyesület díszjelvénye,
hátsó borítóján jeles sze-
mélyiségek és jellemzõ
mecseki létesítmények
képei láthatók.

Baronek Jenõ
A patinás mecseki civil egyesület ügy-

vezetõ elnöki posztját Ripszám István,
Bedõ-díjas erdõmérnök tagtársunk, az
OEE dél-dunántúli régiójának képviselõ-
je, az elnökség tagja tölti be.

MECSEK EGYESÜLET LEXIKON
Baronek Jenõ – Dr. Polgárdy Géza

F. excelsior közti taxonról van
szó. A F. angustifolia-nak egy-
szerû fürtvirágzata van, tehát
egy buga jellegû virágzattal bí-
ró egyedet nem szerencsés
egy fürtvirágzatú faj alfajaként
leírni.

Mivel már többé-kevésbé
ismerjük e köztes bélyegekkel
bíró egyedek generatív morfo-
lógiáját, a vegetatív szervek
felépítésében is hasonló tör-
vényszerûségek feltárása ke-
rült elõtérbe. A levelek vizsgá-
latában próbálkozások folytak
olyan kulcsfontosságú határo-
zó bélyegek kizárására, amelyek nélkül
a magyar kõris és a magas kõris közt az
algoritmus nem tud különbséget tenni,
ám egy bizonyos csoport mindig ugyan-
azt a korrelációt mutatta, s a dendro-
gram egészét tekintve csak kismértékû
változások jelentkeztek. Ezekbõl azt a
következtetést sikerült levonni, hogy a
paraméterek csak együttesen alkalma-
sak arra, hogy a fajok ilyen sokváltozós
statisztikai módszerekkel elkülöníthe-
tõk legyenek. Kõriseink esetében tehát
több morfológiai bélyeget kell vizsgál-
ni akkor, ha a generatív szervek nem
állnak rendelkezésre, vagyis nem bi-
zonyítható olyan egyértelmû eltérés,
ami minden esetben alkalmas a két
kõris megkülönböztetésére. Megemlí-
tendõ, hogy a hajtástengely mint vege-
tatív szerv nem volt a vizsgálat tárgya,

hiszen annak tulajdonságai paraméte-
rekkel kevésbé kifejezhetõek. Nyilván
itt is vannak nagyon jó bélyegek, mint
a rügyállás, hajtás- és rügyszín, illetve
a kéreg mintázata, azonban ezek is,
mint sok más fás szárú növény eseté-
ben, egyedenként nagy eltéréseket
mutatnak.

A leírtakból megállapítható, hogy a
magyar kõris és a magas kõris egyedei
közt mind vegetatív, mind generatív
szervek alapján különbséget lehet ten-
ni, ha jó elkülönítõ jegyeket haszná-
lunk. Ugyanakkor a hibridgyanús, át-
meneti bélyegeket hordozó egyedek
többé-kevésbé csak generatív szerveik
alapján, termõkorban különíthetõek el
megbízhatóan az alapfajoktól.

Silnicki Ádám
erdõmérnök-hallgató

2. ábra: Hibridgyanús egyed, mely a magyar kõris
és a magas kõris jegyeit hordozza (Fotó: Silnicki Á.)




