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Bevezetés 

Az európai kultúrában fontos szerepe volt a szileknek, a mitológiákban gyakran 

lényeges feladatot látnak el, de sok más területen is igénybe vették a szileket, 

mivel fájuk tartós, szívesen alkalmazták vízi építészetben, csónak, és hajótörzset 

építettek, vagy hídalapot ácsoltak belıle. Gyakori alkalmazási területe volt a 

kocsikerék készítés. A római korban pedig szerepük volt a szılıtermesztésben, 

mivel szabad állásban terebélyes koronát növesztenek, a szılı támasztékául 

használták.  

 

A magyarországi szilek kutatásának idıszerőségét sok tény, jelenség 

alátámasztja. A magyar botanikai irodalmakat böngészve, kevés tudományos 

cikk foglalkozott a szilekkel, még kevesebb a változatosságukkal, az elıforduló 

fajaikkal, vagy a nemzetség taxonjaival.  

Az 1900-as évek elején hódításnak indult járványnak, a holland szilfa-vésznek, 

már nagyon sok faegyed esett áldozatul, ami nem kerülte el a hazai 

szilpopulációt sem. Többek között ezért is fontos lenne ennek a 

változatosságnak a vizsgálata, már csak azért is, mert ezzel lehetne megalapozni 

egy esetleges génmegırzési programot.  

Ezek alapján választotta a jelölt a vizsgálódás céltárgyává a szileket, azon belül 

is a mezei szilt, mert, többek között ez a faj okozta a legtöbb fejtörést Európában 

a botanikusoknak, valószínőleg ennek a fajnak a változatossága a legnagyobb. A 

rendszerezés – faji, vagy az alatti szinten – elsısorban leveleken alapul, amik 

viszont nagyon változatosak, morfológiájukat befolyásolja a fakadás ideje, a 

hajtáson való elhelyezkedés, a hajtástípus, amin elhelyezkednek. A 

vizsgálódásokat a jelölt is a levelek morfológiájára építette, részben azért, mert 

ennek a módnak már kidolgozott módszere, és hagyománya van a nyugat-
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európai botanikai szil-vizsgálatokban, de Magyarországon még nem végeztek 

hasonlót. 

 

A kutatás célkitőzései 

A kutatás fı célja az, hogy feltárja a magyarországi mezei szilek (Ulmus 

minor M ILL . sensu lato) levélmorfológiai változatosságát.  

Nyugat-Európában számtalan alfajt, vagy kisebb értékő taxont különítenek el. A 

vizsgálat célja, hogy a levélmorfológiai adatok alapján a mezei szil 

fajcsoporton (Ulmus minor M ILL . sensu lato) belül faj alatti csoportokat 

határoljon le.  

A régióból több vitatott taxonómiai besorolású taxon elıfordulását is jelezték, 

így például az angol szilt (U. minor var. vulgaris RICHENS = U. procera 

SALISB.), melyeknek az elterjedése azonban vitatott, kérdéses, hogy 

Magyarországon elıfordul-e, vagy határozási problémák miatt került a 

flóralistákra. Cél volt, hogy a jelölt igazolja, vagy elvesse az angol szil 

jelenlétét. Más taxont, mint pl. az U. minor subsp. canescens (MELVILLE ) 

BROWICZ ET J. ZIELIŃSKI (=Ulmus canescens MELVILLE ), nem jeleznek 

Magyarországról, de az ismert elterjedési területe Magyarország határaitól nincs 

messze, így felbukkanhat az országban.  

A hegyi szil (U. glabra HUDS.) és a mezei szil (U. minor M ILL .) szabadon 

hibridizálódhat egymással, ráadásul a hibridek egymással, vagy akár a 

szülıfajokkal is keresztezıdhetnek. A hibridek a szülıfajok között helyezkednek 

el. Felmerült, hogy a minták között vannak olyan mezei szilnek definiált 

egyedek, melyek sok tulajdonságukban hasonlítanak a hegyi szilekre. Ezért a 

Sopron környéki, hegyvidéki mezei szil egyedeket és az ugyancsak innen 

győjtött hegyi szil leveleket külön vizsgálatnak vetette alá.  
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A szilekkel foglalkozó kutatók közül ki kell emelni MELVILLE -t, aki számos 

cikkében foglalkozott a brit szilekkel. Némi zavar keletkezett abból, hogy 

Melville nem megfelelıen írta le fajait és az illusztrációhoz az anyagot 

szelektálta, így a taxonon belüli változatosságot elrejtette. Taxonómiai beosztása 

azon a gondolaton alapul, hogy a Brit-szigetek sziljei szabadon 

hibridizálódhatnak egymás között, és a hibridizáció felelıs a legtöbb 

tapasztalható változatosságért.  

RICHENS a szilekrıl egy hosszú cikksorozatot írt és szembehelyezkedett Melvill-

lel. Munkája szinte teljesen a rövidhajtások elsı néhány levelének morfometriai 

vizsgálatán alapult, nyolc egyszerő karakter vizsgálatával. Az 1983-as 

monográfiájában már leszögezi, hogy csak két faj és a hibridjük él Angliában 

(U. glabra, U. minor, U. glabra×U. minor = U. ×hollandica.  

 

Az európai szilek osztályozására legalább hat különbözı szintő rendszertani 

elemzés született. Az irodalom tanulmányozása alapján kijelenthetı, hogy 

Magyarországon az U. laevis PALL .-n kívül a hegyi szil (U. glabra HUDS.) és a 

mezei szil (U. minor Mill.) tekinthetı biztosan jelenlévınek és ıshonosnak. Az 

U. minor MILL . tárgyalására Richens rendszere a legmegfelelıbb, vagyis U. 

minor MILL . - mezei szil alatt minden ide sorolható alfajt vagy alacsonyabb 

értékő taxont is kell érteni a továbbiakban. Hazánkból, illetve a térségbıl 

jeleztek több alfajt (U. minor subsp. canescens, U. minor var. vulgaris), melyek 

elıfordulhatnak, így ennek lehetıségét meg kell vizsgálni. A három fajon kívül 

várható Magyarországról a mezei szil és hegyi szil hibridje is (U. × hollandica), 

hiszen több olyan terület is van, ahol a két faj együtt fordul elı. 
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Anyag és módszer 

A vizsgálati anyag 

A szil fajok, alfajok, változatok elkülönítésében a levelek bizonyulnak a 

leghasznosabbnak. A vegetációs periódus nagy részén megtalálhatók, számos, 

jól, pontosan mérhetı, egymástól független karaktert lehet rajtuk 

megkülönböztetni. Azonban a levelek felhasználását is óvatosan kell kezelni. A 

vizsgálati anyag begyőjtése a szileket vizsgálók által elfogadott módszerek 

alapján történt, melyet legkorábban RICHENS írt le, és a több évtizedes kutatása 

során ezt alkalmazta. Azt is leírta, hogy a kifejlett rövidhajtások csúcs alatti 

levelei a legjobbak, méghozzá az elsı levélbomláskor keletkezık, június 1. és 

szeptember vége között, az augusztus második felétıl kibomlók már nem 

mutatják az adott fa jellegzetességeit.  

A győjtések 2001-2005 közötti idıszakban, június 1. és szeptember 30. között 

történtek, az ország több területén. A jelölt 502 mezei szil egyedrıl győjtött 

hajtásokat, törekedve arra, hogy minden olyan élıhelyrıl származzon minta, 

amiben a mezei szil elıfordul, illetve a mintavétel reprezentáljon egy észak-déli, 

és egy nyugat-keleti gradienst. A vizsgálatokat végül 5252 levélen végezte el, 

melyek véleménye szerint jól reprezentálják a hazai mezei szil állományt.  

Vizsgálati módszerek 

Módszertani dilemmák tisztázására, rövid- és hosszúhajtások összehasonlító 

elemzését végezte el, melyben arra kereste a választ, hogy a hosszúhajtások 

valóban kevésbé használhatók-e egy-egy egyed jellemzésére, mint a 

rövidhajtásainak levelei.  

Ugyancsak vizsgálta, hogy a levelek fogainak méreteit a levél mely részén lehet 

mérni. 
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A morfometriai mérések Richens módszerének adaptálásával, annak 

módosításával történtek. A következı adatokat mérte:  

 

Mért adatok 
(1) AH: Abszolút hossz [cm] 

(2) FLA: Nagyobb fél levéllemez szélessége [cm] 

(3) FLB: Kisebb fél levéllemez szélessége [cm] 

(4) FHA: Szélesség távolsága az alaptól a nagyobb fél levéllemezen [cm] 

(5) FHB: Szélesség távolsága az alaptól a kisebb fél levéllemezen [cm] 

(6) ASZ1: Aszimmetria a fıérnél [cm] 

(7) ASZ2: A nagyobb lemezfél aszimmetriája (fülesség) [cm] 

(8) NYH: Nyélhossz [cm] 

(9) FH: Az elsıdleges fogak hossza [10-1 mm] 

(10) FSZ: Az elsıdleges fogak szélessége [10-1 mm] 

(11) FM: Az elsıdleges fogak mélysége [10-1 mm] 

(12) FDB: Másodlagos fogak száma [db] 

(13) ÉR: Érszám [db] 

 

 

Származtatott adatok 
(14) AH/(FLA+FLB): Lemezhossz és szélesség aránya 

(15) AH/ÉR: Lemezhossz és érszám aránya 

(16) AH/NYH: lemezhossz és nyélhossz aránya 

(17) (FHA+FHB)/2*AH: Alaktényezı 

(18) ASZ1/AH: Relatív aszimmetria 

(19) ASZ2/AH: Relatív fülesség 

(20) ASZ1/ASZ2: Aszimmetria és fülesség aránya 

(21) 2H/FDB: relatív fogszám 
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A jelölt a vizsgálatok során feltárta az egyes változók közötti összefüggéseket. A 

többváltozós analízissel (klaszter analízis, fıkomponens analízis) csoportokat 

próbált meg lehatárolni a vizsgálati mintában. Vizsgálta a levelek fonákjának 

szırözöttségét, különbözı szırtípusok jelenléte alapján osztályokat állított fel, 

melyek elterjedését elemezte. Külön figyelmet szentelt a vitatott taxonokra, így 

kereste az Ulmus minor subsp. canescens-t a vörös mirigyek hiánya alapján, 

valamint az U. minor var. vulgaris-t a serteszırök alapján. 

Esettanulmányban vizsgálta a hibrid szilek kimutathatóságát egy kisebb 

mintában. 

A hagyományos morfometriai adatok elemzésén túl a győjtött szil leveleken 

alakelemzését is végezett. Az elemzés során a levelek képérıl körvonalképzés 

történt, majd annak Fourier-analízise. A Fourier adatsorokat pedig fıkomponens 

analízissel vizsgálta.  

 
 
Eredmények és megvitatásuk 
 
A kutatások alapján a következık legfontosabb következtetések a mezei 

szilekkel kapcsolatban: 

 

1.  

A vizsgálatok során a jelölt tisztázott két módszertani kérdést a szilek 

levélmorfológiai vizsgálatával kapcsolatban. Elıvizsgálattal igazolta azt az 

irodalomban fellelhetı állítást, hogy a hosszúhajtások és a rövidhajtások csúcs 

alatti levelei a vizsgált változók tekintetében elválnak egymástól, a 

rövidhajtások esetében kisebb a változók szórása. Ennek következtében egy 
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egyeden belül a rövidhajtások csúcs alatti levelei jobban jellemzik a faegyedet 

és a vizsgálatokba ezek bevonása indokolt. 

 

2.  

Ugyancsak elıvizsgálattal megállapította, hogy a levelek fogméreteinek mérése 

esetében a nagyobb fél levéllemez középsı harmadában az elsıdleges fogak 

méretei a legkisebb szórásúak, így a vizsgálatokhoz innen kell választani 

fogakat. 

 

3. 

Leíró statisztikai vizsgálattal meghatározta a hazai mezei szil állomány fıbb 

levéljellemzıit és feltárta a mért változók közötti összefüggéseket. Az 

értekezésben vizsgálta a mezei szilek morfológiai változatosságát a levelek 

változói alapján, morfológiai alapon csoportok elkülönítését kísérelte meg. 

Megállapította, hogy a mért levélmorfológiai tulajdonságok alapján a hazai 

mezei szil egyedek levélmorfológiai változatossága leírható, az egyedek nagy 

része a szakirodalmi adatoknak megfelelı sávba esik. Az adatok általában széles 

tartományt fognak át, rendszerint a legkisebb és legnagyobb érték között 

többszörös különbségek vannak. Néhány esetben az irodalmi adattartományokon 

kívüli értékeket mért. A levélnyél alsó értéke, valamint az erek maximális száma 

különbözik leginkább az irodalmi értékektıl. A különbözıségnek több oka lehet. 

Egyrészt adódhat abból, hogy a mintavétel során nem szelektálta a vizsgálati 

anyagot, nem keresett „tipikus” levelekkel rendelkezı egyedeket, hanem 

minden, a győjtési feltételeknek megfelelı egyedrıl mintát győjtött. Ezen kívül 
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a szélsıséges adatok származhatnak mérési hibából is. Az alsó tartományba esı 

méretek egyes esetekben az extrém száraz élıhelyi körülményekkel 

magyarázhatók, de ennek bizonyítására átültetési kísérleteket kellene végezni. 

Az irodalmi felsı értékeken túli értékek megfelelı körülmények között viszont 

utalhatnak a hegyi szillel alkotott hibridek jelenlétére a csoportban.  

 

4.  

Fontos kérdés volt, hogy Magyarországon található-e valamilyen faj alatti 

(legalább alfaji értékő, „komolyabb”) taxon a vizsgált változók alapján. Az 

összes változó esetében azonban az adattartományon belül az adatok 

folytonosságát figyelte meg, az adatok rendszerint széles tartományt fogtak át és 

az átmenet folyamatosságát tapasztalta. Az országos adathalmazon belül az 

alkalmazott többváltozós statisztikai módszerekkel (klaszter analízis, 

diszkriminancia elemzés, fıkomponens analízis) kísérelt meg faegyedek 

csoportjait elválasztani. A felhasznált módszerek egyikének segítségével sem 

sikerült az adatok csoportosulását megfigyelni, így jól elválló nagyobb 

csoportokat azonosítani, melyek alfajként azonosíthatók.  

Nyugat-Európában viszont sok faj, alfajt, változatot írtak le. Ennek magyarázata 

az lehet, hogy Nyugat-Európában a mezei szil az elterjedési területének 

szegélyén helyezkedik el, ezért a vegetatív szaporodás kerül elıtérbe a generatív 

rovására. Magyarország viszont a mezei szil elterjedési területének a közepén 

helyezkedik el, az országban a mezei szilek sokféle élıhelyen elıfordulnak, 

tapasztalhatóan évrıl-évre rengeteg termést hoznak. Ennek a 

következményeként a genetikai állomány folyamatosan keveredik, s így a mért 

levélmorfológiai tulajdonságok a tapasztalt tartományokon belül 
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folyamatosan változnak és nem lehet a nyugat-európai szilekhez hasonló jól 

elválló csoportokat, jelentısebb taxonokat elkülöníteni az egyedek között.  

 

5.  

A győjtött faegyedek közül 399 fa esetében vizsgálta, a leveleken található 

szırtípusokat.  

 

5.a 

Megállapította, hogy a vörös mirigyszırök, valamint az érzugokban található, 

többé-kevésbé göndör fedıszırök minden egyed esetében megtalálhatók. Az 

Ulmus minor subsp. canescens esetében elkülönítı bélyeg a vörös mirigyek 

hiánya, de a mintában nem talált erre példát, vagyis a mintában nem fordul elı 

ez az alfaj, bár areája megközelíti Magyarországot, egyelıre nem sikerült 

kimutatni.  

 

5.b 

A különbözı egyéb szırtípusok jelenléte vagy hiánya alapján osztályokat állított 

fel, melyekbe besoroltam az egyedeket. Az osztályokat elıfordulását vizsgálva, 

mintázatot nem sikerült azonosítani, minden nagyobb régióban minden 

osztályból találhatók egyedek.  
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5.c 

Külön figyelmet fordított a durva fedıszırök, serteszırök jelenlétére a fonákon, 

illetve a levélnyélen, mivel ezek jelenléte az egyik azonosítója a 

Magyarországról is jelzett angol szilnek (U. minor var. vulgaris). Tapasztalatai 

szerint azonban a durva szırözöttség jelenléte a leveleken nem jelenti 

automatikusan az angol szilbe sorolást, mivel számos más tulajdonságnak is 

egyeznie kellene, így pl. a levélalaknak vagy a hajtások szırözöttségének. A 

vizsgált mintában ezek alapján egyik egyedet sem azonosította angolt szilként, 

és valószínősíti, hogy Magyarországon sincs. 

 

6. 

Mivel felvetıdött annak a lehetısége, hogy a vizsgált mintában a hegyi szillel 

képzett hibrid egyedek is elıfordulnak, egy szőkített mintahalmazon, egy 

kiválasztott mintaterületen, esettanulmányként mezei, hibridnek tekintett és 

hegyi szileket együttes vizsgálatnak vetett alá. A többváltozós analízisek során 

(klaszter analízis, fıkomponens analízis) a hibridnek határozott egyedek a mezei 

szilek és a hegyi szilek között helyezkedtek el. A csoportok elkülönülését a 

diszkriminancia elemzés is alátámasztotta. Ebbıl arra következtetett, hogy a 

Soproni-hegységben megjelenik a holland szil. Ezek alapján feltételezi, hogy a 

Magyarországon kimutatható a mezei szil és a hegyi szil hibridje, a holland 

szil (U. ×hollandica), ahol a szülıfajok közel vannak egymáshoz. Ennek 

biztos igazolására további vizsgálatok szükségesek, pl. rügyek szırtípusainak, 

illetve genetikai vizsgálatok bevonásával. 
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7. 

A levélalak vizsgálatára Fourier-analízist végzett. A program csak a levelek 

alakját vette figyelembe, a méretekbıl adódó különbségeket standardizálással 

kizárta. A levél alakját jellemzı Fourier-leírók fıkomponens analízisét végezte 

el, a leveleket képviselı pontokat koordinátarendszerben ábrázolta. 

Összefoglalva elmondható, hogy a mezei szil levelekre az elliptikus  levelek a 

legjellemzıbbek, de mind tojásdad, mind visszás-tojásdad levelek elıfordulnak 

közöttük. A levélcsúcs közepesen hegyes, vagy kissé tompa, kisebb mértékben 

jellemzı a kihegyesedı. A levélváll rendszerint közepesen aszimmetrikus, de 

elıfordulnak szimmetrikus és erıteljes aszimmetriával rendelkezı levelek is. 

Ugyanakkor csoportokat lehatárolni nem sikerült. 
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Tézisek 

1. Elıvizsgálatokkal tisztázott két módszertani kérdést. 

a. Igazolta, hogy a rövidhajtások alkalmasabbak egy szil egyed 

jellemzésére, mint a hosszúhajtások. A hosszúhajtásokon általában 

kerekebbek a levelek, a fogak nagyobbak és rendszerint durván, 

többé-kevésbé maradóan szırösek. 

b. Igazolta, hogy egy levél esetében a levéllemez középsı harmada a 

legmegfelelıbb az adott levél elsıdleges fogainak jellemzésére. 

2. A vizsgált tulajdonságok a tapasztalt tartományokon belül 

folyamatosan változnak, így nem tudott csoportokat, elkülöníteni az 

egyedek között a mért levélmorfológiai tulajdonságok alapján. Ennek 

valószínő oka a vegetatív szaporodás kisebb aránya. 

3. Leveleken található szırök vizsgálata alapján olyan csoportok 

kialakítását kísérelte meg, melyek földrajzilag is elkülönülnek. 

Csoportok jelenlétét azonban nem sikerült igazolni. 

4. Esettanulmányban a soproni adatok alapján kimutatta a mezei szil és a 

hegyi szil hibridjét a holland szilt (U. ×hollandica). A mezei és hegyi 

szil között elhelyezkedı csoport létét mind a hierarchikus osztályozás, 

mind a fıkomponens analízis alátámasztotta. 

5. A mezei szil levélalakját jellemezte elliptikus Fourier-leírókkal. A 

mezei szil levelekre az elliptikus levelek a legjellemzıbbek, de mind 

tojásdad, mind visszás-tojásdad levelek elıfordulnak közöttük. A 

levélcsúcs közepesen hegyes, vagy kissé tompa, a levélváll közepesen 

aszimmetrikus.  
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