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Összefoglalás: Florisztikai és ökológiai vizsgálatokat végeztünk a Zörög-hegy (Bakony, Cuha-völgy) délnyugati lejtõjén kialakult Primula vulgaris × P. veris hibridzónában. A hegy alján a P. vulgaris-nak otthont adó
Nyugat-középhegységi bükköst és a hegy tetején a P. veris-nek otthont adó középhegységi mészkedvelõ molyhos tölgyest összekötõ lejtõn egy térbelileg strukturált hibridzóna jött létre. A lejtõ vonalán felvett transzekt
mentén 75 db, míg a kontroll területeken 8–8 db cönológiai felvételt készítettünk. A kontroll területek között
29%-os florisztikai hasonlóság volt detektálható, a transzekt mentén a florisztikai összetétel fokozatosan változott. A hibrid terület nagyobb hasonlóságot mutatott a P. vulgaris területtel (38%), mint a P. veris területtel
(24%). A felvétel-csoportok ökológiai összehasonlítása ökológiai indikátorértékek alkalmazásával történt.
A lejtõ mentén a talajnedvesség (W), a talaj nitrogéntartalom (N), a fénymennyiség (L), a hõigény (T) és a
klímahatás eltûrése (K) értékek környezeti grádiensek meglétét tükrözik. Megállapítható, hogy a vizsgált
P. vulgaris × P. veris hibridzóna ökoklín mentén helyezkedik el, így eredményeink támogatják a hibridzónák
átmeneti élõhelyekkel való kapcsoltságáról szóló elméletet (ARNOLD 1997).
A lejtõn a therofitonok (1,6–17,2%) és a diszturbanciára utaló szociális magatartástípusok aránya
(19–41%) viszonylag alacsony. Legzavartabbnak a kontroll P. veris terület mutatkozott, legkevésbé zavartnak
pedig a hibrid terület. Eredményeink szerint a fokozott diszturbancia nem feltétlenül szükséges a hibridzónák
kialakulásához.

Bevezetés
Hibridzónának nevezzük azt a földrajzi területet, ahol genetikailag elkülönült populációk találkoznak, és az egyedek keresztezõdésével interspecifikus hibridek jelennek
meg (BARTON és HEWITT 1985). A klasszikus fajkeletkezési elmélet (DOBZHANSKY 1940,
STEBBINS 1950, GRANT 1963, BUSH és HOWARD 1986, BUTLIN 1989) szerint az elkülönült
populációk közötti másodlagos kontaktus vagy megerõsíti a reproduktív izolációt, vagy
egyesíti a populációkat, minek következtében a hibridzónák vagy beszûkülnek, vagy
kiszélesednek. Az elméletnek azonban ellentmondani látszanak azok a hosszú idõn
keresztül stabilnak tûnõ hibridzónák, melyekben sem a két szülõfaj összeolvadásának,
sem reproduktív izolálódásának jelei nem ismerhetõk fel (HEWITT 1988). A jelenség
magyarázatára számos modell született, melyek a hibridekre ható szelekció természete
alapján két csoportba sorolhatók.
Az elsõ csoportot a környezetfüggetlen modellek alkotják, melyek a hibrideknek a
koadaptált szülõi génkomplexek felbomlása következtében fellépõ életképtelenségét
és/vagy sterilitását hangsúlyozzák (KEY 1968, BAZYKIN 1969, MOORE 1977, BARTON
31

Medvegy A. et al.

1979, BARTON és HEWITT 1985, HEWITT 1988). A modell értelmében a hibrid zónák
helyzetét és szélességét a terjedés és a hibridekre ható belsõ szelekció közötti egyensúly
határozza meg (KEY 1968). A második csoportba tartozó környezetfüggõ modellek
szerint a hibridizáció révén keletkezett új genotípusokat környezeti (exogén) szelekciós
faktorok szûrik meg (RIESEBERG et al. 1996, HATFIELD és SCHLUTER 1999, HOCHWENDER
és FRITZ 1999). A hibridzóna helyzetét és szélességét a szülõfajok és a hibridek környezettõl függõ életképessége határozza meg (HALDANE 1948, ENDLER 1973, SLATKIN 1973,
MAY et al. 1975). A Mozaik Modell (HARRISON 1986, HOWARD 1986) szerint a hibridek
alacsonyabb fitnesze az ideális környezeti feltételek hiányából következik; a Behatárolt
Hibrid Elõny Hipotézis (MOORE 1977) szerint a hibridek azonos, sõt magasabb
fitneszûek lehetnek a szülõ taxonokhoz képest, ha a hibridzónában mindkét szülõi élõhelyhez képest új környezeti feltétel jelentkezik, amelyhez a hibridek adaptálódhatnak
(EMMS és ARNOLD 1997, WANG et al. 1998, WANG et al. 1999, FREEMAN et al. 1999); az
Újszerû Hibridek Hipotézis (ARNOLD 1997) szerint pedig a hibridek nem egységesen
életképtelenek, hanem az alacsonyabb, valamint azonos fitneszû genotípus osztályok
mellett a szülõk fitneszéhez képest kimagasló fitneszû hibridek is létrejönnek a rekombináció eredményeképpen.
Az interspecifikus hibridizáció bekövetkezésének feltétele, hogy a közel rokon fajokat elválasztó ökológiai gátak áttörésével közvetlenül szomszédos, érintkezõ populációk
jöjjenek létre (ANDERSON 1948, LEVIN et al. 1996, ARNOLD 1997). A hibridképzõdéssel
szemben fennálló számos pre- és posztfertilizációs gát megléte miatt a hibridképzõdés
számára kedvezõ, ha hosszabb idõn keresztül ismételt lehetõség van a szülõfajok
keresztezõdésére (ARNOLD 1997). ARNOLD (1997) elmélete szerint e feltételeket elsõsorban a zavart és az átmeneti élõhelyek biztosíthatják, különösen mivel az e területeket jellemzõ csökkent mértékû kompetíció elõnyös helyzetet teremt a feltételezetten kevésbé
rátermett hibridek megtelepedése számára. Az elméletet alátámasztja az introgressziónak RIESEBERG és WENDEL (1993) által összegyûjtött tíz olyan esete, ahol a háttérben
természetes vagy emberi zavarás mutatható ki, valamint számos növényi és állati hibridzóna, amelyek átmeneti élõhellyel vagy ökotonnal való asszociáltságát dokumentálták
(ANDERSON 1948, HEYWOOD 1986, BENNETT és GRACE 1990, ARNOLD és BENNETT 1993,
MALLET 1993, MOORE és PRICE 1993, JIGGINS et al. 1996, YOUNG 1996, FREEMAN et al.
1999, FRITSCHE és KALTZ 2000, PARRIS 2001).
Az ökológusok már régen felismerték, hogy a növényfajok csak bizonyos környezeti
feltételek között életképesek, ebbõl adódóan a fajkompozíció jól indikálja az adott terület környezeti körülményeit. A növényfajok ökológiai tûrõképessége alapján olyan indikátorérték rendszereket dolgoztak ki, melyek lehetõséget nyújtanak mintaterületeknek
vagy adott terület szukcessziós stádiumainak összehasonlítására (IVERSEN 1936, ELLENBERG 1950, 1952; ZÓLYOMI et al. 1967, KÁRPÁTI 1978, KOVÁCS 1979, ELLENBERG et al.
1991, BORHIDI 1993).
Florisztikai és ökológiai vizsgálatainkat a Zörög-hegy délnyugati kitettségû lejtõjén
kialakult Primula vulgaris × P. veris hibridzónában végeztük. A szülõfajok ökológiai
preferenciája és a hibridzóna térbeli struktúrája alapján feltételeztük, hogy a hibridzóna
ökológiai grádiens mentén alakult ki, és ennek kimutatására jelen publikációban a Borhidi-féle ökológiai indikátorértékeket alkalmaztuk. Vizsgálataink során arra kerestük a
választ, hogy (1) kimutathatók-e florisztikai és ökológiai különbségek a két szülõi élõ32
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hely, valamint a szülõfajok és a hibridek élõhelye között, (2) kimutatható-e környezeti
grádiens a hibridzónában a lejtõ vonala mentén, és (3) kimutathatók-e az élõhely zavartságának jelei a hibridzónában és a szülõi élõhelyeken.

Anyag és módszer
A szülõfajok és interspecifikus hibridjük jellemzése
A Primula vulgaris HUDS. (szártalan kankalin) és a P. veris L. (tavaszi kankalin) tõlevélrózsás, rizómás
évelõk, forrtszirmú, heterosztiliás virágokkal, csészében maradó ovális toktermésekkel és apró magvakkal.
Virágzáskor a szülõfajok könnyen és egyértelmûen azonosíthatók: míg a P. vulgaris virágai halványsárgák és
magánosak, addig a P. veris virágai élénksárga színûek és tõkocsányos, ernyõszerû virágzatot alkotnak (TUTIN
et al. 1972). A hibrid a P. veris-re emlékeztetõ ernyõszerû virágzatot fejleszt, a virágméret és a virágszín pedig
a szülõfajok közötti átmenetet mutatja (CLIFFORD 1958, HEGI 1975). A hibridzónában végzett korábbi vizsgálataink során kimutattuk, hogy a hibridek alacsony és laza virágzatai egyértelmûen megkülönböztethetõk a P.
veris magas és kompakt virágzataitól a tõkocsány és a virágkocsányok hossza alapján (KÁLMÁN et al. 2003).
Vizsgálati területünkön a P. veris subsp. inflata (LEHM.) Dom., a P. veris erdei ökotípusa található meg,
amely elsõsorban száraz tölgyesekben fordul elõ, míg a P. vulgaris jellemzõ élõhelyének a bükkösök,
gyertyános tölgyesek és szurdokerdõk tekinthetõk (SOÓ 1970). A két faj földrajzi elterjedése a Bakonyban és
a Keszthelyi-hegységben fedi egymást, ahol számos hibrid elõfordulást detektáltak (BORBÁS 1900, RÉDL 1942,
NAGY és DÁNOS 1979, BAUER és CSERVENKA 2002). Az általunk vizsgált, megközelítõleg 250 hibrid egyedet
számláló hibridzóna nem szerepel sem a NAGY és DÁNOS (1979) által készített elterjedési térképen, sem a
CSERVENKA JUDIT (CSERVENKA et al. 2000, CSERVENKA 2004) által készített térképeken, így területünk új adatnak
tekinthetõ a P. vulgaris × P. veris hibrid bakonyi elterjedésének vonatkozásában.
A vizsgálati terület leírása
A vizsgált Primula vulgaris × P. veris hibridzóna a Zörög-hegy (Cuha-völgy, Bakony hegység) 150 méter
hosszú és megközelítõleg 25 fokos lejtésû délnyugati gerincén húzódik, ami hídként köti össze a hegylábi
helyzetben lévõ Nyugat-középhegységi bükkös társulást (Daphno laureolae – Fagetum /ISÉPY 1970/ BORHIDI
in BORHIDI és KEVEY 1996) a platón jelenlévõ középhegységi mészkedvelõ molyhos tölgyes társulással (Vicio
sparsiflorae – Quercetum pubescentis ZÓLYOMI ex BORHIDI et KEVEY 1996). A törmelékes dolomit lejtõn
kialakult erdõ 10–25 m magas, a hegylábtól a plató felé haladva az erdõ magassága folyamatosan csökken.
A cserjeszint hiányzik, az aljnövényzet az alsó negyedben csaknem 100%-os borítású, és benne domináns
szerephez jut a P. vulgaris, felfelé haladva azonban az összborítás fokozatosan csökken, a felsõ harmadban
már csak 10–30% körüli. A lejtõ mentén a két szülõfaj és a hibridek jelenléte alapján öt szakaszt különítettünk
el egymástól (1. ábra). Az alsó 26 méteren csak P. vulgaris található (U terület), amit 26 méteres hosszúságban
P. vulgaris és hibrid egyedek kevert állománya követ (MU terület). A következõ 14 méteren csak hibridek fordulnak elõ (H terület), majd 44 méteres hosszúságban P. veris és hibrid egyedek kevert állománya következik
(ME terület), végül az utolsó 40 méteren csak P. veris fordul elõ (E terület). A vizsgált hibridzónához közel
kijelöltük a két szülõfaj hibridizációtól mentes kontroll területeit is: a hegylábi bükkösben a kontroll
P. vulgaris területet (CU terület), ami egy 20–25 m magas, gyertyán által dominált, zárt lombkoronaszintû,
cserjeszint nélküli, kis gyepszint borítású erdõ, míg a kontroll P. veris területet (CE terület) a platón lévõ molyhos tölgyesben jelöltük ki, ahol a lombkoronaszint 10–15 m magas, kb. 80%-os záródású, a cserjeszint kis, míg
a lágyszárúszint közepes borítású.
Mintavétel
2001 júniusában a lejtõ középvonalában meghúzott transzekt mentén 75 db 10 négyzetméteres (2 m × 5 m)
felvételben (U terület: 9–21. kvadrát, MU terület: 22–34. kvadrát, H terület: 35–41. kvadrát, ME terület: 42–63.
kvadrát, E terület: 64–83. kvadrát) azonosítottuk a jelenlévõ fajokat. A kontroll területeken további 8–8 db,
az elõzõekkel azonos méretû felvételt készítettünk a kvadrátokat véletlenszerûen elhelyezve (CU terület: 1–8.
kvadrát, CE terület: 84–91. kvadrát). A felvételezést az aljnövényzetre végeztük el. A fajok megnevezése
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1. ábra. A vizsgálati terület elhelyezkedése a bakonyi Zörög-hegyen. A Primula vulgaris, a P. veris és
interspecifikus hibridjük jelenléte illetve hiánya alapján a lejtõn elkülönített öt terület és a két szülõi kontroll
terület jelölése: U: tiszta P. vulgaris-os terület, MU: hibriddel kevert P. vulgaris-os terület, H: tiszta hibrides
terület, ME: hibriddel kevert P. veris-es terület, E: tiszta P. veris-es terület, CU: kontroll P. vulgaris-os
terület, CE: kontroll P. veris-es terület
Figure 1. Layout of the investigation area on the Zörög Hill in the Bakony Mountains. Based on the
presence or absence of Primula vulgaris, P. veris and their interspecific hybrids, the designation of the five
separated sites on the slope, as well as the two parental control sites are: U: pure P. vulgaris site; MU: P.
vulgaris mixed with hybrids; H: pure hybrid site; ME: P. veris mixed with hybrids; E: pure P. veris site;
CU: control P. vulgaris site; CE: control P. veris site
SIMON (2000) munkája szerint történt. A felvételekbõl 13 db nagyjából azonos méretû felvételcsoportot
képeztünk oly módon, hogy a szülõfajok és a hibridek jelenléte és hiánya alapján meghatározott területek
elkülönüljenek egymástól: CU(1–8), U(9–14), U(15–21), MU(22–28), MU(29–34), H(35–41), ME(42–48),
ME(49–55), ME(56–63), E(64–70), E(71–77), E(78–83) és CE(84–91). A legkisebb terület a csak hibridek
lakta, 14 m hosszú, hét kvadrátból álló H terület volt, ezért azoknál az analíziseknél, amelyek azonos számú
kvadrátból álló felvételcsoportokon végezhetõk el, a lejtõ mentén elkülönített öt terület közepébõl és a két
kontroll területbõl hét-hét kvadrátból álló felvételcsoportokat emeltünk ki: CU(1–7), U(11–17), MU(24–30),
H(35–41), ME(49–55), E(70–76) és CE(85–91).
Florisztikai vizsgálat
A szülõfajok és a hibridek élõhelyének florisztikai összehasonlítása céljából a lejtõ mentén elkülönített öt
terület közepébõl és a két kontroll területrõl kiemelt, hét-hét kvadrátból álló felvételcsoportokra páronként
kiszámoltuk a Jaccard-féle hasonlósági indexet. A hét felvételcsoport hét-hét kvadrátjának elkülönülését
fajösszetétel alapján végzett klaszter analízissel (Egyszerû átlag módszer, Euklidészi távolság, STATISTICA
6.0; STATSOFT 2001) mutattuk ki (a felvételben jelenlévõ fajok 1, a hiányzó fajok 0 értékkel szerepeltek).
A természetes és az antropogén zavarás mértékét kétféleképpen becsültük. Vizsgáltuk az életforma típusok
(RAUNKIAER 1934) relatív gyakoriságát, hiszen a zavart élõhelyek kedveznek a források gyors kiaknázására és
a hatékony terjedésre képes therofitonok (az egyéves életciklusú fajok, valamint azon fakultatív évelõk,
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amelyeknél az egyéves életforma a domináns) számára (CLEMENTS 1928, GRIME 1979, MCINTYRE et al. 1995).
A GRIME (1979) C-S-R modelljének továbbfejlesztésével született szociális magatartástípus rendszerben
(BORHIDI 1993) a ruderális (R) fajok jeleznek diszturbanciát. E kategórián belül a természetes pionírok (NP)
utalnak természetes zavarásra, míg a zavarástûrõ fajok (DT), a természetes gyomfajok (W), a ruderális kompetitorok (RC) és az agresszív tájidegen inváziós fajok (AC) az antropogén zavarást jelzik. Az összes kvadrátot
magába foglaló 13 felvételcsoportban kiszámítottuk a therofiton fajok, valamint a szociális magatartástípusok
relatív gyakoriságát.
Ökológiai vizsgálat
Vizsgálati területünk zónáinak ökológiai összehasonlítását a Borhidi-féle K (klímahatás eltûrése), L
(relatív fényigény), N (nitrogénigény), R (talajreakció), T (relatív hõigény) és W (relatív talajnedvesség)
indikátorértékek (BORHIDI 1993) felhasználásával végeztük el. A 91 felvételbõl képzett 13 felvételcsoport
indikátorérték mintázatát koncentráció analízissel (FEOLI és ORLÓCI 1979, PRÉCSÉNYI 1995, BOTTA-DUKÁT és
RUPRECHT 1999/2000) vizsgáltuk. Az eljárást az elõbbi munkák részletesen ismertetik. Az analízis a felvételcsoportokban számolt indikátorérték-csoport gyakoriságokat azonos felvételcsoport-méretre igazítja. BOTTADUKÁT és RUPRECHT (1999/2000) javaslatára – a változók számát minimálisra csökkentve és ritka adatbimodalitásra törekedve – a fajokat környezeti faktoronként 3–3 indikátorérték-csoportba soroltuk. A kapott
mátrix indikátorérték-csoportok (változók), felvételcsoportok (objektumok) és értékek (blokkok) közötti
heterogenitását χ2-próbával ellenõriztük, majd korreszpondencia analízist végeztünk (STATISTICA 6.0;
STATSOFT 2001).

Eredmények
Florisztikai vizsgálat
A 91 felvételben 122 faj fordult elõ (függelék). A Primula vulgaris területen (CU és
U felvételek) 67, a hibridzónában (MU, H és ME felvételek) 77, a P. veris területen
(E és CE felvételek) pedig 83 faj jelenlétét regisztráltuk. 32 fajt találtunk, amely mindhárom területen elõfordult, ez a teljes fajszám 26%-a. A P. vulgaris területen a saját
(csak az adott területen elõforduló) fajok száma 14 (az adott terület fajszámának 21%-a), a
P. veris területen 25 (az adott terület fajszámának 30%-a) volt, a hibrid zónában viszont
a saját fajok (Allium scorodoprasum, Anthriscus sylvestris, Orchis purpurascens,
Ranunculus polyanthemos, Rubus caesius, Sambucus nigra és Sorbus torminalis) a
hibridzóna fajszámának mindössze 9%-át adták.
Az azonos számú, hét-hét felvételbõl képzett felvételcsoportokra páronként kiszámolt florisztikai hasonlósági százalékok alapján elmondható, hogy a szülõi kontroll területek (CU és CE) 29%-os hasonlóságot mutatnak egymással (2. ábra). A CU és az U
terület között 50%-os, míg a CE és az E terület között 42%-os hasonlóság mutatható ki.
A 2. ábrán világosan kirajzolódik, hogy a lejtõ mentén a florisztikai összetétel fokozatosan változik. A legnagyobb florisztikai hasonlóság az MU és a H terület (62%) között
figyelhetõ meg. A H terület florisztikai összetétel tekintetében jobban hasonlít a CU
területre (38%), mint a CE területre (24%).
A 77 felvételen fajösszetétel alapján elvégzett klaszter analízis három nagyobb csoport szétválását mutatta ki (3. ábra). A P. veris terület felvételei elsõ szinten elkülönülnek a többi felvételtõl, és a csoporton belül a CE terület felvételei egyértelmûen elválnak
az E terület felvételeitõl. A fennmaradó 57 felvételt – a CU1 felvétel kivételével – az
analízis egy 18 és egy 16 felvételbõl álló csoportba rendezte. A 18 felvétel magába
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2. ábra. A területek közötti florisztikai hasonlóság (Jaccard-féle hasonlósági index).
A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 2. Floristic similarity among the sites (Jaccard similarity index).
For details, see Legend to Figure 1

foglalja a CU és U felvételeket, valamint az MU felvételek többségét is. A 16 felvételt
tartalmazó csoport a H és ME felvételeket tartalmazza, továbbá a maradék MU felvételeket.
A területek zavartságának összehasonlítása céljából megvizsgáltuk a therofiton életforma relatív gyakoriságát a 13 db, megközelítõleg azonos méretû felvételcsoportban
(4. ábra). A therofiton csoport évelõkhöz viszonyított gyakorisága a P. veris kontroll
területen (CE) és az U terület felsõ felében U(15–21) meghaladja a 17%-ot, míg a
hibridzóna teljes hosszában alacsonynak mondható. A legkisebb relatív gyakoriságokat
a H(35–41) és a vele szomszédos ME(42–48) felvételcsoportban tapasztaltuk.
A Borhidi-féle szociális magatartásformáknak az egyes területeken mutatott eloszlása (5. ábra) alapján megállapítható, hogy a P. veris kontroll terület (CE) kivételével az
összes felvételcsoportban a széles ökológiai tûrõképességû és az antropogén zavarást
rosszul tûrõ generalisták (G) vannak jelen legnagyobb gyakorisággal (40–58%). A zavarásra utaló magatartásformák (NP, DT, W, RC és AC) relatív gyakorisága a P. veris
kontroll területen (CE) magas, meghaladja az 50%-ot, majd a lejtõ tetejétõl a tisztán hibridek lakta terület felé haladva fokozatosan 20%-ra csökken, a P. vulgaris felvételcsoportokban nagyjából 20% körül alakul. Az antropogén zavarásra utaló fajok közül a
zavarástûrõ fajok (DT) vannak jelen legnagyobb arányban, közülük az Ajuga reptans, az
Alliaria petiolata, a Clematis vitalba, a Geum urbanum és a Rosa canina a vizsgálati
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3. ábra. A szülõfajok és a hibrid jelenléte illetve hiánya alapján elkülönített területeken felvételezett hét-hét
kvadrát klaszter analízisének eredménye (egyszerû átlag módszer, Euklidészi távolság) florisztikai összetétel
alapján. A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 3. The result of the cluster analysis carried out on the basis of floristic composition of 7–7 relevés on
each area (weighted pair-group average, Euclidean distances). For details, see Legend to Figure 1

terület minden részén megtalálható, az Euphorbia cyparissias és a Securigera varia az
ME terület közepétõl felfelé, a Carex divulsa, a Hypericum perforatum és a Poa
angustifolia pedig csak az E és a CE területen fordul elõ. A természetes pionírok (NP),
a természetes gyomfajok (W), a ruderális kompetitorok (RC) és az agresszív inváziós
tájidegen fajok (AC) elõfordulása elhanyagolható, de érdemes megemlíteni, hogy csak a
lejtõ felsõ harmadán fordul elõ a természetes pionírnak minõsített Cardaminopsis arenosa,
ami a 61–79. felvételek mindegyikében szerepel. Az idegen fajokat két agresszív tájidegen inváziós faj (AC) képviseli: az Impatiens parviflora számos felvételben megjelent
az 1–56. kvadrát között, az Erigeron annua jelenlétét pedig két CE felvételben detektáltuk. Arányuk a teljes vizsgálati területen minimális (0–3%). Meghonosodott idegen
fajt (I) és nem inváziós adventív fajt (A) egyáltalán nem találtunk a vizsgálati területen.
Ökológiai vizsgálat
A 13 felvételcsoportra a K, L, N, R, T, és W indikátorszámokkal koncentráció analízist végeztünk. A χ2 próba minden esetben igazolta az indikátorérték-csoportok, a felvételcsoportok és az értékek közötti heterogenitást. A korreszpondencia analízis a K, L,
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4. ábra. A therofiton életforma relatív gyakorisága a 91 felvételbõl képzett 13 felvételcsoportban.
A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 4. Relative frequency of therophiton life form in the 13 relevé groups made on 91 relevés.
For details, see Legend to Figure 1

5. ábra A Borhidi-féle szociális magatartásformák relatív gyakorisága a 91 felvételbõl képzett 13
felvételcsoportban. A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 5. Relative frequency of Borhidi’s Social behaviour types in the 13 relevé groups made on 91
relevés. For details, see Legend to Figure 1
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N és W értékek ordinációs diagramjain a pontokat megközelítõleg egy patkó alakú ív
mentén rendezte el. (6a., b., c. és f. ábra). Az indikátorérték-csoportok relatív gyakoriságát ábrázoló hisztogramok jelzik, hogy az U(9–14) felvételcsoporttól az E(64–70)
felvételcsoportig az alacsonyabb K és L indikátorértékek gyakorisága folyamatosan
csökken, míg a magasabb értékeké folyamatosan nõ, ugyanezen a szakaszon az N és W
indikátorértékek változása éppen ellentétes irányú (7a., b., c. és f. ábra). A T indikátor
ordinációs diagramján nem kifejezett a patkó megjelenése, de a hisztogram mutatja az
alacsonyabb T értékek gyakoriságának enyhe csökkenését a magasabb T értékek kisfokú
növekedésével szemben az U(9–14) és az ME(56–63) felvételcsoportok között (6e. és
7e. ábra). A lejtõ tetején és a platón készített további három felvételcsoportban a változás
iránya az elõbb említett összes indikátor esetében megfordul. Az R indikátor ordinációján is megfigyelhetõ a pontok laza illeszkedése egy ívre, a hisztogram azonban nem jelez
grádienst, mivel a magasabb sorszámú felvételcsoportok felé haladva mind az alacsony,
mind a magas R értékek aránya nõ, miközben a közepes értékeké csökken (6d. és 7d.
ábra). Kiemelve a két szülõi kontroll területet (CU és CE), az indikátorérték-csoportok
relatív gyakoriságát vizsgálva látható, hogy közöttük az L, az N és a W indikátorok
esetében a különbség jelentõs, míg a K, az R és a T indikátorok esetében különbség nem
fedezhetõ fel, vagy elhanyagolható mértékû.

Megvitatás
Vizsgálataink során a Primula vulgaris, a P. veris és interspecifikus hibridjük jelenléte alapján elkülönített területek között jelentõs florisztikai és ökológiai különbségeket
mutattunk ki. A florisztikai kompozíció alapján elmondható, hogy a szülõi kontroll területek egyértelmûen megkülönböztethetõk egymástól, hiszen a két kontroll terület között
mindössze 29%-os hasonlóság mutatható ki. A kontroll P. vulgaris területen 29 faj, a
kontroll P. veris területen pedig 25 faj fordult elõ, melyek a másik kontroll területen nem
jelentek meg. A hibridzónának otthont adó lejtõ vonalában felvett transzekt mentén a
florisztikai kompozíció fokozatosan változik. A lejtõ tisztán hibridek lakta szakasza
florisztikai összetétel tekintetében jobban hasonlít a lejtõ aljának P. vulgaris-os, mint a
lejtõ tetejének P. veris-es szakaszához.
Az ökológiai indikátorértékek vizsgálata feltárta, hogy a szülõi kontroll területek között a fénymennyiség (L), a talaj nitrogéntartalma (N) és a talajnedvesség (W) vonatkozásában jelentõs különbség van. Az indikátorértékek alapján a kontroll P. vulgaris terület fényben szegényebbnek, tápanyagban gazdagabbnak és némileg nedvesebbnek minõsíthetõ a kontroll P. veris területnél. A lejtõ vonalában felvett transzekt mentén a hat
ökológiai indikátorszámból öt (K, L, N, T, W) gyakorisági eloszlása környezeti grádienst
rajzolt meg, mely a hõmérséklet és a fénymennyiség tekintetében egyenletesen emelkedõ, a talajnedvesség és a talaj nitrogéntartalma tekintetében pedig egyenletesen csökkenõ tendenciát mutat. A K indikátor hisztogramja azt jelzi, hogy a magasabb sorszámú
felvételek irányában haladva a szubóceáni-szubkontinentális átmeneti jellegû fajok aránya csökken, míg a szubkontinentális és kontinentális fajok aránya növekszik. A hegylábtól a platóig húzódó környezeti grádiens meglétére utal a korreszpondencia analízis
ordinációs diagramjain kirajzolódó patkó-jelenség is (PODANI 1997).
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6. ábra. A K (a), az L (b), az N (c), az R (d), a T (e) és a W (f) indikátorértékekkel végzett korreszpondencia analízis
ordinációs diagramja. A felvételek és a felvételcsoportok sorszámozása a kontroll P. vulgaris-os területtõl kezdõdõen, a
lejtõn keresztül a kontroll P. veris-es területig folyamatos. A felvételcsoportok jelölése: 1: CU(1–8), 2: U(9–14), 3:
U(15–21), 4: MU(22–28), 5: MU(29–34), 6: H(35–41), 7: ME(42–48), 8: ME(49–55), 9: ME(56–63), 10: E(64–70),
11: E(71–77), 12: E(78–83) és 13: CE(84–91). A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 6. Ordination diagram of correspondence analysis carried out with K (a), L (b), N (c), R (d), T (e) and W (f)
indicator values. The order numbering of the relevés and relevé groups starting with control P. vulgaris site to the control
P. veris along the slope is continuous. Designation of the relevé groups is as follows: 1: CU(1–8), 2: U(9–14), 3:
U(15–21), 4: MU(22–28), 5: MU(29–34), 6: H(35–41), 7: ME(42–48), 8: ME(49–55), 9: ME(56–63), 10: E(64–70),
11: E(71–77), 12: E(78–83), 13: CE(84–91). For details, see Legend to Figure 1
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7. ábra. A K (a), az L (b), az N (c), az R (d), a T (e) és a W (f) indikátorérték-csoportok relatív gyakorisága
a 91 felvételbõl képzett 13 felvételcsoportban. A területek jelölésének magyarázata az 1. ábrán
Figure 7. Relative frequencies of K (a), L (b), N (c), R (d), T (e) and W (f) indicator value groups in the 13
relevé groups of 91 relevés. For details, see Legends to Figure 1 and Figure 6
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7. ábra folytatása
Contd Figure 7
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A florisztikai hasonlósági százalékok értékei, valamint az ökológiai indikátorértékek
által megrajzolt mintázat alapján megállapítható, hogy a dolgozatban bemutatott
P. vulgaris × P. veris hibridzóna alátámasztja a hibridzónáknak az átmeneti élõhelyekhez való kapcsoltságáról szóló elméletet (ARNOLD 1997). Az átmeneti élõhelyeket KENT
et al. (1997) két típusba sorolták be: ökotonként definiálták a társulások közötti éles
határvonallal rendelkezõ átmeneti élõhelyeket és ökoklinként a két élõhely közötti
fokozatos, széles átmenetet, amelynek hátterében környezeti grádiensek állnak. A dolgozatban bemutatott 84 m széles hibridzóna eredményeink szerint fokozatos átmenetet
valósít meg a két szülõi élõhely között és kialakulásának hátterében nagy valószínûséggel környezeti grádiensek húzódnak meg, tehát KENT et al. (1997) definíciója szerint
ökoklinként értelmezhetõ.
A WOODELL (1965) által bemutatott P. vulgaris × P. veris hibridzónával ellentétben,
ahol a három taxon kevert állományt alkotott, a vizsgálatunkban szereplõ hibridzóna térbeli strukturáltságot mutat, hiszen a lejtõ aljától a plató felé haladva egyértelmûen elkülöníthetõ egy tiszta P. vulgaris-os, egy hibriddel kevert P. vulgaris-os, egy tiszta hibrides, egy hibriddel kevert P. veris-es és egy tiszta P. veris-es terület. A hibridzóna térbeli
strukturáltsága és az általunk kimutatott környezeti grádiensek megléte arra enged
következtetni, hogy a hibridzóna szerkezetének kialakításában nemcsak a kevésbé rátermett hibridekre ható endogén szelekció, hanem a genotípus-környezet kölcsönhatáson
alapuló exogén szelekció is szerepet játszik. Eddigi eredményeink tehát a környezetfüggõ
modellcsoport érvényességét látszanak alátámasztani, a kérdés pontos megválaszolásához azonban még szükség van a hibridek szülõfajokhoz viszonyított fitneszének részletes feltárására.
A vizsgált hibridzónában a therofiton fajok és a zavarásra utaló szociális magatartásformák aránya alapján alacsony mértékû diszturbancia feltételezhetõ. A platón található
kontroll P. veris terület bizonyult a legnagyobb mértékben zavartnak, és a hibridzóna
teljes hosszában kisebb mértékû zavarást mutattunk ki, mint a szülõi kontroll területeken
és a lejtõ aljának, illetve tetejének szülõi területein. Bár kevés közvetlen bizonyíték támasztja alá, az evolúcióbiológusok körében mégis általánosan elfogadott nézet, hogy a
hibridzónák az alacsony kompetíciójú, zavart élõhelyekhez kapcsoltan jelennek meg
(ARNOLD 1997). A terület zavartsága azonban nem elengedhetetlen feltétele az interspecifikus hibridizáció bekövetkezésének, mint azt FREEMAN et al. (1999) az Artemisia
tridentata két alfajának hibridzónájában bizonyította. Eredményeink és CSERVENKA és
BAUER (2002) által a Zörög-hegy más részein végzett vizsgálatok alapján szintén arra
lehet következtetni, hogy a terület zavartsága nem feltétlenül szükséges a hibridzónák
kialakulásához.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki CSERVENKA JUDITnak a Zörög-hegyi hibrid elõfordulások bemutatásáért és
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Floristic and ecological investigations were taken in a Primula vulgaris × P. veris hybrid zone harbouring
the southwest-exposed slope of the Zörög Hill (Bakony Mountains, Hungary). The two parental species and
their interspecific hybrids were identified on the basis of flower colours and inflorescence structure. On the
slope of 150 m in length five sites were separated on the basis of the presence or absence of the three Primula
taxa: P. vulgaris site (U), mixed P. vulgaris and hybrid site (MU), hybrid site (H), mixed P. veris and hybrid
site (ME) and P. veris site (E). Two control sites were selected close to the slope: the control P. vulgaris site
(CU) at the bottom, and the control P. veris site (CE) at the top of the hill. Seventy-five phytocoenological
relevés were made on the slope along a transect and 8–8 relevés on the two control sites.
Floristic composition changed gradually along the slope from the beech forest (Daphno laureolae –
Fagetum /ISÉPY 1970/ BORHIDI in BORHIDI és KEVEY 1996) at the bottom of the hill to the oak forest (Vicio
sparsiflorae – Quercetum pubescentis ZÓLYOMI ex BORHIDI et KEVEY 1996) at the top of the hill. Twenty-nine
per cent floristic similarity was detected between the two control sites, and the hybrid site proved to be more
similar to the site of P. vulgaris (38%) than to the site of P. veris (24%). Ecological comparison of the relevé
groups carried out by applying Borhidi’s ecological indicator values (BORHIDI 1993) revealed considerable
differences among the parental sites in soil humidity (W), soil nitrogen content (N) and light (L). Five of the
six indicator values (K, L, N, T, W) showed steep gradients along the slope harbouring the hybrid zone:
constantly increasing tendency was detected for light and heat from the bottom to the top of the hill, and the
tendency was constantly decreasing for soil humidity and soil nitrogen content. The horseshoe-effect
recognizable on the ordination based on correspondence analysis also referred to the existence of ecological
gradients along the slope (PODANI 1997). We concluded that the P. vulgaris × P. veris hybrid zone studied was
situated along an ecocline (KENT et al. 1997), thus our results supported Arnold’s theory (ARNOLD 1997) on
hybrid zones being associated with transitional areas.
Disturbed habitats are hypothesized to favour therophytes that are able to disperse effectively and exploit
resources rapidly (CLEMENTS 1928, GRIME 1979, MCINTYRE et al. 1995). The low frequency of therophytes on
the slope (1.6–17.2%) indicated that there was no considerable disturbance in the P. vulgaris × P. veris hybrid
zone studied. Distribution of the social behaviour types (BORHIDI 1993) also showed that generalists with wide
ecological range and low tolerance against anthropogenic disturbance were the most frequent (40–58%) in the
hybrid zone, while types referring to disturbance were present with low frequencies (19–41%). The most
disturbed area was the control site of P. veris, and disturbance in the hybrid site was lower than in each parental
site. Our results, in agreement with the conclusions of FREEMAN et al. (1999), indicate that disturbance is not
necessarily required for the formation of a hybrid zone.
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Függelék
A Primula vulgaris × P. veris hibridzóna és a kontroll területek fajlistája
Species list of the Primula vulgaris × P. veris hybrid zone and the control areas
FAJ

TERÜLETEK

Acer campestre L.
A. platanoides L.
A. pseudo-platanus L.
Achillea millefolium L.
Actaea spicata L.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga genevensis L.
A. reptans L.
Alliaria petiolata (M. B.) CAVARA et GRANDE
Allium scorodoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM.
A. sylvestris (L.) HOFFM.
Astragalus glycyphyllos L.
Brachypodium sylvaticum (HUDS.) ROEM. et SCHULT.
Bromus ramosum HUDS.
Buglossoides purpureo-coerulea (L.) I. M. JOHNST.
Campanula persicifolia L.
C. rapunculoides L.
C. trachelium L.
Cardamine bulbifera (L.) Cr.
Cardaminopsis arenosa (L.) HAY.
Carex divulsa Stokes
Carpinus betulus L.
Cephalantera damasonium (MILL.) DRUCE
Chaerophyllum temulum L.
Chamaecytisus supinus (L.) LINK
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgare L.
Convallaria majalis L.
Cornus mas L.
C. sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus calycina PETERM.
Dactylis glomerata L.
Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT
Epilobium montanum L.
Erigeron annuus (L.) PERS.
Erysimum odoratum EHRH.
Euonymus europaeus L.
E. verrucosus SCOP.
Euphorbia cyparissias L.
Fagus sylvatica L.
Fallopia convolvulus (L.) A. LÖVE
Fragaria vesca L.

CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU, U, H
CU, U, MU, ME
E
MU
E
E, CE
CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU, U, MU, H, ME, E, CE
MU, H
ME, E, CE
ME
CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU, U, E, CE
CU,E, CE
E, CE
CU, U, MU, H, ME, E, CE
MU, H, ME, E, CE
U, MU, ME, E, CE
CU, U
ME, E, CE
E, CE
CU, U, MU, H, ME
CU, U, MU, H
U, ME
E
CU, U, H, ME, E, CE
CU, ME, E, CE
CU, U, MU, H, ME
E
CU, U
CU
U, MU, H, ME, E, CE
CU, ME, E, CE
CU
CU, U, CE
CE
E
CU, U, H,
U
ME, E, CE
CU, U, MU, H, ME, E
ME, E, CE
CU, U, ME, E
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Fraxinus excelsior L.
F. ornus L.
Galium aparine L.
G. glaucum L.
G. odoratum (L.) SCOP.
G. schultesii VEST
Geranium phaeum L.
G. robertianum L.
G. sanguineum L.
Geum urbanum L.
Heracleum sphondylium L.
Hieracium maculatum SCHRANK
H. murorum L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens parviflora DC.
Knautia drymeia HEUFF.
Lapsana communis L.
Lathyrus vernus (L.) BERNH.
Lembotropis nigricans L.
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris MILL.
Medicago lupulina L.
Melittis carpatica KLOK
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV.
Mycelis muralis (L.) DUM.
Orchis purpurea HUDS.
Parietaria officinalis L.
Peucedanum cervaria (L.) LAP.
Phleum phleoides (L.) KARSTEN
Pimpinella saxifraga L.
Platantera bifolia (L.) RICH.
Poa angustifolia L.
P. nemoralis L.
Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE
Primula veris L.
P. vulgaris HUDS.
P. vulgaris P. veris hibrid
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
P. spinosa L.
Pulmonaria officinalis L.
Pyrus pyraster (L.) BURGSD.
Quercus cerris L.
Ranunculus auricomus L.
R. polyanthemos L.
Rhamnus cathartica L.
Rorippa sylvestris (L.) BESS.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rumex sanguineus L.

CU, U, MU, H, ME, E
MU, H, ME, E, CE
CU, U, MU, H, E, CE
E
CU, U, MU, H, ME
E, CE
CU, U
CU, U, MU, E, CE
E
CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU
MU, H, ME, E
CU, MU, E
E, CE
CU, U, MU, H, ME, CE
CU, U
CU, U, MU, CE
CU
E
MU, E
E
E, CE
U, MU, ME, E, CE
CE
CU, U, MU, H, ME, E, CE
H, ME
U, CE
ME
E
E
U
E, CE
CU, U, ME, E, CE
U, MU, H, ME, E
MU, H, ME
ME, E, CE
CU, U, MU
E
U, MU, H
ME, E, CE
CU, U, MU, H, ME
ME, E
CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU
ME
ME
U
CU, U, MU, H, ME, E, CE
H, ME
CE
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Salvia glutinosa L.
S. pratensis L.
Sambucus nigra L.
Sanicula europaea L.
Securigera varia (L.) LASSEN
Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) KROCKER
Serratula tinctoria L.
Silene nutans L.
Sorbus torminalis (L.) Cr.
Stachys officinalis (L.) TREV.
S. recta L.
S. sylvatica L.
Stellaria media (L.) VILL.
Symphytum tuberosum L. ssp. nodosum (SCHUR) SOÓ
Tanacetum corymbosum (L.) SCHULTZ-BIP.
Taraxacum officinale WEBER ex WIGGERS
Teucrium chamaedrys L.
Tilia cordata MILL.
T. platyphyllos SCOP.
Trifolium alpestre L.
Ulmus glabra HUDS.
Urtica dioica L.
Veronica austriaca L. ssp. teucrium (L.) D. A. WEBB
V. chamaedrys L.
Vincetoxicum officinale MOENCH
Viola hirta L.
V. mirabilis L.
V. odorata L.
V. reichenbachiana JORD.
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CU, U, ME
E
ME
CU, U, MU, H, ME, E
H, ME, E
ME, E
H, ME, E
E
MU, H, ME
ME, E, CE
ME, E
CU
CE
CU, U, MU, H, ME, CE
CU, U, MU, H, ME, E, CE
CU, MU, H, ME, E, CE
E
CU, U, MU, H, ME
CU, U
E, CE
CU, U, MU, ME
CU, CE
CU, U, ME, E, CE
E
U, MU, H, ME, E, CE
H, ME, E, CE
CU, U, MU, H
CU, U, MU, ME, E, CE
CU, U, MU, H, ME, CE

