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Oszlopos (forrt) bibés rózsák 
(Sect. Synstylae DC.)  

és hibridjeik

Változatos megjelenésű fajok cso-
portja, kompakt bokrok vagy lián-
szerű cserjék tartoznak ide. Levélkéik 
száma 5–7. Szirmuk fehér vagy rózsa-
szín. Közös bélyegük az oszlopként 
összeforrt vagy összetapadt bibe. Csé-
szeleveleik visszahajlók és lehullók. 
Csipkebogyóik piros színűek.

Oszlopos rózsa – Rosa stylosa Desv.

Nevezéktan
A fajt Nicaise Auguste Desvaux 
írta le 1809-ben Franciaországból. 
1812-ben Toussaint Bastard szin-
tén Franciaországból R. systylia néven 
leírja – ez a név ma társnév. Michel 
Gandoger a fajt átsorolta 1881-ben 
az általa leírt Ripartia nemzetségbe. 
A faji jelző, a stylosa a bibeszálra, 
a szinonim faji jelzője, a synstyla (syn 
= együtt, styla = bibeszál) együttes bi-
béket jelent, tehát mind a két jelző az 
oszlopos bibékre utal.

Morfológiai jellemzés
Az oszlopos rózsa középmagas vagy 
magas, tömör cserje (1–1,5–3 m). 
Ágain csak egyféle, erős horgas tüske 
fejlődik. Levélnyele és gerince ritká-
san mirigyes. Levélkéinek száma 5–7, 
a levélkék fonáka kissé szőrös. Levélkéi 
széle 1-2-szer fűrészes, ritkásan miri-
gyes mellékfogazattal. A kocsányt ta-
karja a nagy murvalevél. Kocsányai 
mirigytelenek vagy ritkán mirigyesek. 
Virága 3–5 cm átmérőjű, a csészele-
velei gazdagon szárnyasak, a szirma 
halvány rózsaszín, diszkusza dombo-
rú, hegyes kúp alakú. A bibeoszlopot 
összetapadt bibeszálak alkotják, a bi-
befejek egymás alatt helyezkednek el, a 
bibefejek alkotják a bibeoszlop jelentős 
részét. Csipkebogyója tojásdad, rajta a 
csészék visszahajlók, korán lehullók. 
Kromoszómaszáma 35.

Változatosság
A történelmi Magyarországról 7 vál-
tozatát mutatták ki, ezek egyike a 

Horvátországból leírt, Haynald La-
jos (1816–1891) bíboros érsekről el-
nevezett, korábban faji rangon kezelt 
változat (R. haynaldiana Borbás). 
Mátrafüredről írta le Borbás Vin-
ce a mátrai rózsát (R. × matraensis) 
1880-ban, mely azonban csak külse-
jében hasonlít az oszlopos rózsára, de 
hibrid eredetű (R. arvensis Huds. × R. 
dumalis Bechst.)

Elterjedési terület
A faj nyugat-európai elterjedésű, areá-
ja szétszakadozott.

Hazai előfordulás
Egykori középhegységi lelőhelyei a 
Mátra (Mátrafüred), illetve az Alpok-
alja (Borostyánkő) volt, de egy nagy-
alföldi (Albertirsa) kétes előfordulása 
is ismert.

Termőhelyi igények, 
élőhelyviszonyok
Mészkedvelő faj, kedveli a száraz, 
meleg, sekély termőrétegű talajokat, 
mész- és melegkedvelő tölgyesekben 
terem.

Gyepűrózsák  
(Sect. Caninae s. str.)  

hibridjei

Alacsony, középmagas és magas 
cserjék tartoznak ebbe a csoportba. 
Vesszőiken csak egyféle, horgas tüske 
fejlődik. Levélkéik száma 5–7. A le-
vélkék legfeljebb csak ritkásan sző-
rösek, de sohasem molyhosak, néha 
a fonákon az erek lehetnek kissé mi-
rigyesek. Viráguk világos rózsaszín. 
Csészeleveleik visszahajolhatnak 
vagy felállhatnak, mindig lehullanak. 
Csipkebogyójuk piros.

A ritka hazai rózsafajok ismertetése

Az oszlopos rózsa habitusa, virága és csipkebogyója a feltűnő bibeoszloppal
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Kmeť-rózsa – Rosa kmetiana Borb.

Nevezéktan
A fajt Borbás Vince fedezte fel Sel-
mecbányán, melyet barátjáról Kmeť 
Andrásról nevezett el.

Morfológiai jellemzés
Alacsony vagy középmagas (1–1,5 
m), sűrűbben tarackoló cserje. Vesz-
szőin sűrűn fejlődnek egyféle, csak 
horgas tüskék, amelyek erősen vagy 
gyengén hajlítottak. Levélnyele dúsan 
szőrös, mirigyekben és nyeles miri-
gyekben – főleg a levélgerinc két szélső 
élén – gazdag. Levélkéi száma 5(–7), 
a levélkék kékes színűek, színük és fo-
nákuk dúsan szőrösek. Levélkeszélük 
egyszeresen fűrészes, a fűrészfog mi-
rigyben végződik. Kocsányaik mirigy-
sertések vagy ritkábban mirigytelenek, 
vacokserlegük alján is lehet néhány 
mirigyserte. Csészeleveleik fonáka mi-
rigyes. Virága 5-6 cm átmérőjű, szir-
mai halványrózsaszínűek, széles szíves 
alakúak, a szirmok jelentősen átfedik 
egymást. Bibéi gyapjasak. Csipkebo-
gyójuk korsó alakú, alsó harmadukban 
a legszélesebbek. Hamvaspiros csipke-
bogyójukon a csészelevei szétállnak, 
később lehullók. Kevéssé ismert, vél-
hetőleg hibrid eredetű taxon.

Változatosság
A faj hibrid eredetére utal az egyes 
populációk sokfélesége, melyet azon-
ban eddig még nem kutattak.

Elterjedési terület és hazai 
előfordulás
Kárpát-medencei endemizmus, össze-
sen öt populációja ismert: 2 felvidéki, 
2 magyarországi (Verőcemaros, Po-
máz) és 1 erdélyi (Magyarcsaholy).

Termőhelyi igények, 
élőhelyviszonyok
Mészkedvelő, napfénykedvelő, száraz-
ságtűrő, sekély termőréteget preferáló 
faj. Zárt mészkedvelő lejtőgyepekben 
tenyészik.

Mirigyes levélkéjű fajok 
(Sect. Rubiginosae) és 

hibridjeik

Minden fajuk tarackol, laza sarjtelepet 
vagy kompakt cserjét alkotnak. Vesz-

szeiken egyféle (csak horgas tüske), 
illetve kétféle (mirigytüske, sertetüs-
ke és horgas tüske) tüskézet fejlődik. 
Pálhaleveleik széle kissé mirigyesen 
fűrészes, fonákukon gazdagon miri-
gyesek. Mindegyik faj levélkéjének fo-
náka mindig gazdagon mirigyes, a le-
vélkék illatosak (zöldalma-, gyanta-, 
terpentin-, fűszeresparfüm-illatúak). 
Levélkéik széle általában kétszeresen 
mirigyesen fűrészesek. Murvaleveleik 
széle mirigyesen rojtos, takarják a ko-
csányt (alig, részben vagy teljesen), 
részben akár az áltermést is, de alak-
juk (keskeny vagy széles lándzsás), 
fonáki mirigyezettségük eltérő. Csé-
szeleveleik szárnyas függelékben gaz-
dagok, fonákuk gazdagon mirigyes, 

a csészék mindig lehullók (akkor is, 
ha felállnak), a csipkebogyó piros szí-
nű (2. táblázat).

Mezei rózsa gyűjtőfaj – Rosa agres-
tis Savi agg.

Nevezéktan
A fajt Gaetano Savi írta le Olaszor-
szágból 1798-ban, egy évvel később 
Jean Louis Thuillier Franciaor-
szágból is leírta a fajt. Az agrestis la-
tin szó mezeit, vadon termőt jelent, 
míg a sepium nehezen értelmezhető 
jelentésű e rózsánál (a sepia latin szó 
tintahalat jelent, a rózsával való ösz-
szefüggése így nem érthető).

ritka rózsafajok és -hibridek

A Kmet’-rózsa, habitusa, levele, virága, csészelevelei és csipkebogyója
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Morfológiai jellemzés
Nagytermetű (2 m körüli), vékony 
vesszejű cserje. Vesszőin csak gyen-
gén íves horgas tüskék vannak. Le-
vélkéi keskeny lándzsásak, egymás-
tól feltűnően távol állók, ék vállúak, 
hosszan kihegyezett csúcsúak, foná-
kukon gazdagon mirigyesek, színü-
kön-fonákukon teljesen vagy csak a 
főéren szőrösek. Kocsánya ritkásan 
mirigyes, mirigyes-sertés. Kocsá-
nyuk ± egyenlő hosszúak a csipkebo-
gyóval. Virágai 4-5 cm átmérőjűek, 
a csészelevelek fonáka gazdagon mi-
rigyes és szárnyas függelékes. Bibéi 
kopaszak vagy ritkásan szőrösek. 
A csipkebogyó tojásdad, piros, fel-
színe mirigytelen. A csészelevelek 
visszahajlók és lehullók. Kromoszó-
maszáma 35, 42.

Változatosság
Az európai botanikusok több fajjá 
bontják szét európai szinten: R. ag
restis Savi s. str. (kopasz levélkéjű és 
mirigytelen kocsányú), R. schulzei 
(R. Keller) Klášterský (a levélkék 
erein szőrös és mirigyes kocsányú), 
R. albifl ora Opiz (syn. R. pubescens 
[Rapin] Klášterský) (levélkéi dú-
san, kocsányai ritkásan szőrösek), R. 
denudata (R. Keller) Klášterský 
(fonákán a mirigyek igen ritkák; ta-
lán a R. canina × R. agrestis hibridje). 
Véleményem szerint csupán a R. ag
restis Savi s. str. és a R. albifl ora Opiz 
fogadható el faji rangon (a R. denu
data tisztázandó). További kisfajait az 
alábbiakban részletezzük:

1. Bohémiai rózsa (Rosa bohemica 
H. Braun) – A fajt Heinrik Braun 
írta le Dél-Csehországból 1885-ben. 
A faji jelző, a bohemica Bohemiára 
utal, Csehország Szilézia és Morva-
ország nélküli területére, leírásának 
helyszínére. A R. agrestishez hasonló, 
de ennek levélkefelszíne is mirigyes. 
Ágai vékonyak, rajta csak egyféle, szé-
les alapú, nagy, igen jól fejlett horgas 
tüske fejlődik. A levélkék száma 5–7, 
a levelkék keskeny elliptikusak vagy 

kerekdedek, egymástól távolállóak, 
válluk tompán ék, csúcsuk hegyes, 
szélük kétszer-háromszor fűrészes és 
mirigyes. A levélkék színe ritkásan, 
fonákuk dúsan mirigyes. Kocsányai 
kopaszak, a csipkebogyóval többé-
kevésbé egyenlő hosszúak. Virágai 
kicsik vagy közepesek, csészeleveleik 
gazdagon függelékesek és fonákuk 
mirigyes, szirmai rózsaszínűek, bibéi 
kopaszak vagy lekopaszodók. Csip-
kebogyója ovális vagy gömbölyded, 
a csészék rajta visszahajlók és korán 
lehullók. Magyarországon kívül meg-
található még Csehország, Felvidék, 
Horvátország és Havasalföld (Romá-
nia) területén. Egyetlen hazai irodal-
mi adata Hont megyéből (részben 
a Börzsöny) származik; herbáriumi 
adatai a Kárpát-medencében szórvá-
nyosak.

2. Gizella-rózsa (Rosa gizellae 
Borbás) – Borbás Vince Hont 
vármegyéből, igen szeretett feleségé-
ről, Csörghey Gizelláról nevezte 
el ezt a fajt, akivel 28 évig élt boldog 
házasságban. Ernst Schenk Német-
országban is felfedezte, s 1963-ban a 
mezei rózsa alfajaként írta le (R. ag
restis Savi subsp. subcaryophyllacea 
E. Schenk ex Rothm.). Alacsony 
termetű cserje (0,5–1,2 m). Vesszői 
vaskosak, merevek (45°-ban szét-
állók), tüskéi igen nagyok, hosszú 
alapúak, erősek, ívesen horgasak. 
Levélkéi visszás lándzsásak (kissé 

A mezei rózsa habitusa, mirigyes levelei, virágai és csipkebogyója

A Gizella-rózsa szőrös, mirigyes levele és 
tüskéi
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visszás tojásdadok), egymástól szin-
tén feltűnően távolállók, ék vállúak 
és hosszan kihegyezettek. Levélkéik 
színe szőrös és mirigyes, fonáka gaz-
dagon mirigyes és szőrös. Kocsánya 
± egyenlő hosszú a csipkebogyóval, 
mirigysertés és szőrtelen vagy felfe-
lé néha egészen molyhos. Vacka ko-
pasz, vagy néha az alján van néhány 
mirigyserte. A virág kicsi (2,5–3 cm 
átmérőjű), a csészelevelek gazdagok 
keskeny sallangokban, fonákuk mi-
rigyes, a szirmai fehérek, bibéi kevés 
számúak és kopaszak. Csipkebogyó-
ja tojásdad, gömbölyű vagy tojásdad, 
rajta a csészelevelek visszahajlók, 
lehullók. Négy változatát különíti el 
Borbás Vince, ezek közül kiemelen-
dó a Nógrádról elnevezett alak (for. 
neograndensis Borbás). Kárpát-me-
dencei bennszülött (endemikus) faj, 
melynek „kisugárzott” populációi 
megtalálhatóak még Ausztriában, 
Csehországban, Lengyelországban, 
Németországban, Óromániában. 
Középhegységi előfordulású faj, 
megtalálható a Zempléni-hegység-
ben, Gömörben, a Bükkben, a Ka-
rancson, Medvesen, a Cserhátban, a 
Börzsönyben, a Visegrádi- és a Bu-
dai-hegységben, a Velencei-hegység-
ben, a Vasi-dombvidéken. Kedveli a 

száraz, napos, sekély termőrétegű, rit-
kásan cserjés, mész- és melegkedvelő 
tölgyeseket, homokkövön kialakuló 
lejtőgyepet, sziklagyepeket.

3. Magyar rózsa (Rosa hungari-
ca A. Kerner) – A fajt Pilisszántó 
mellett fedezte fel 1869-ben Anton 
Joseph Kerner. A hungarica jelző 
elterjedési területére, Magyarország-
ra utal. Alacsony cserje (0,5–1,5 m). 
Vesszői vékonyak, merevek (alacso-
nyabb típusok) vagy hajlongósak 
(magasabb típusok). Vesszőin az íves 
horgas tüskék 90°-ban görbültek. 
Levélkéi aprók, kissé távolabb állók, 
deltoid alakúak, lekerekített vál-

lúak, hosszan kihegyezett csúcsúak, 
fonákukon gazdagon mirigyesek, 
szőrösek vagy néha lekopaszodóak. 
A levélkék színén soha sincsen mi-
rigy. Levélkéi zöldalma-illatúak. Vi-
rága 3-4 cm átmérőjű, csészelevelei 
fonáka mirigyes, szirmai tejfehérek, 
bibéi gyapjasak, gömb alakú fejként 
ülnek a domború, kúpos diszkuszon. 
Csipkebogyója tojásdad, csészeleve-
lei visszahajlók, korán lehullók. Kro-
moszómaszáma 35. Magyarországon 
kívül megtalálható még Albánia és 
Órománia területén. Középhegysé-
gi elterjedésű faj, így megtalálható a 
Zempléni-hegységben, a Cserhátban, 

ritka rózsafajok és -hibridek

A Gizella-rózsa virága és csipkebogyója

A magyar rózsa levele, horgas tüskéi, virága, csipkebogyói és habitusa
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a Budai-hegységben, a Pilis hegység-
ben, a Gerecsében, a Bakonyban, a 
Velencei-hegységben, a Balaton-fel-
vidéken, a Vértesben és a Dél-Dunán-
túlon. Kedveli a száraz, napos, sekély 
termőrétegű, sziklás, ritkásan cserjés, 
mész- és melegkedvelő tölgyeseket, 
dolomit sziklagyepeket.

4. Facsar-rózsa (Rosa facsarii 
Kerényi-Nagy) – A faj Facsar 
Gézáról, a magyar rózsabotanika 
kutatójáról kapta a nevét, 2010-ben. 
Magas cserje (2–2,5 m körüli), kevés 
tő- és gyökérsarjjal (kevéssé tarackol). 
Ágain csak erős, széles alapú, oldal-
ról lapított tüskék fejlődnek, az ívesen 
hajlítottól a horgasig (90°-ban gör-
bült). Lombozata tavasszal erősebben 
zöldalma-illatú, míg nyár közepén 
a terpentinillat az erősebb. Levelei 
többnyire 5 tagúak. Levélkéi aprók, 
oválisak (ritkábban kerekdedek), ék 
vagy lekerekített vállúak, csúcsuk 
hosszan kihegyezett. Levélkeszélük 
kétszeresen mirigyesen fűrészes. Le-

vélkefonákuk dúsan mirigyes és ko-
pasz, csak a főéren ritkásan szőrös. 
Sok levele a levélkeszínén is mirigyes, 
de nem mindegyik. Levélgerince tüs-
kés és mirigyes, néha röviden-ritká-
san szőrös. A pálhák által közrefogott 
levélgerincrésze gazdagon tüskés és 
mirigyes. A pálha fonáka gazdagon 
mirigyes, a pálha csúcsa hosszan ki-
hegyezett. Murvalevele nagy, takarja 
a kocsányokat, fonákának csúcsi ré-
sze mirigyes. Virága fehér, 4,5–5,5 
cm átmérőjű. Kocsánya ritkásan nye-
les-mirigyes vagy mirigytelen, rövid 
(a termés hosszát nem éri el). A vacok 
hosszúkás tojásdad. A csészelevelei 
keskenyek, gazdagon mirigyesek és 
nyeles mirigyesek, illetve soksallan-
gúak (sallangjai szintén mirigyesek). 
Csészelevelei visszahajlók és korán 
lehullók. Termése közepesen nagy 
(14–20 mm hosszú, 9–12 mm széles), 
ovális (a középsők és a magánosak), 
a szélsők körte alakúak. Diszkusza 
kissé vagy erősebben domború. Bibéi 

kissé kiemelkedők (0,5–1 mm hosszú 
oszlop), gyapjasak. Közép-Magyaror-
szágon előforduló, endemikus (benn-
szülött) faj. Első lelőhelye Pomáz 
mellett a Majdan Pole (Száraz-mező, 
Majdán-fennsík), későbbiekben elő-
került még a Visegrádi-hegységből 
(Dunabogdány: Csodi-hegy), illetve 
a Budai-hegységben (Diósd). Eddigi 
lelőhelyei mind sekély termőrétegű, 
napsütötte, száraz, mészkedvelő nyílt- 
és záródó sziklagyepekben található.

5. Soktüskés rózsa, illír rózsa (Ro-
sa polyacantha [Borb.] H. Braun) 
– Az Isztriai-félszigetről (Kvarne-
rói-öbölből, Lavran városa, illetve az 
adriai-tengeri Fažana városa mellől) 
írta le Borbás Vince a R. lactifl ora 
Déségl. alakjaként, melyet Heinrik 
Braun Montenegróról írt fl óraművé-
ben faji rangra emelt. A polyacantha 
latin eredetű szó a cserje sok tüské-
jére, míg a lactifl ora a virág tejfehér 
szirmaira utal. Alacsony vagy közép-
magas (0,7–1,5 m körüli), sűrűn ta-

A Facsar-rózsa habitusa, vesszeje a lapított tüskékkel, virága, csipkebogyói és mirigyes levele
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rackoló cserje. A vesszőkön széles, 
kerek alapú, keskeny kúp alakú, felfelé 
gyengén ívesen hajló (tülökszerű) tüs-
kék is vannak az ívelt, horgas tüskéken 
kívül. Levélkéi tojásdadok (kissé lán-
dzsásak), egymástól kissé távol állók, 
alsó lapjukon az erek mentén szőrösek, 
ritkábban kopaszak, mindig gazdagon 
mirigyesek, tavasszal messziről zöld-
alma- vagy terpentinillatot árasztanak. 
Kocsányai rövidek. Virága kicsi (3-4 
cm átmérőjű), a külső csészelevelei 
majdnem kétszeresen szárnyasak, gaz-
dagon mirigyesek, a szirmok fehérek, 
a bibék ritkásan szőrösek vagy kopa-
szak, számuk kevés, csak körülbelül 
félig fedik a diszkuszt. Csipkebogyója 
kicsi és karcsú, hosszúkás tojásdad, 
csupasz vagy az alján mirigyes sertés, a 
csészelevelek visszahajlók és lehullók. 
Kromoszómaszáma 35. A Kárpát-me-
dencei fajok közül közeli rokonságban 
áll a rozsdás rózsával (R. rubiginosa L.) 
és a kisvirágú rózsával (R. micrantha 
Borrer ex Sm.). Megjegyzendő, hogy 
míg a R. rubiginosa tüskézetét a hor-
gas tüskék és a mirigyserték együtte-
sen alkotják, a R. polyacantha kevert 
tüskézetét nem mirigyserték, hanem 
a különböző méretű, alig ívelt tüskék 
adják. Ez a faj összekötő fajként fog-
ható fel a mediterrán szicíliai rózsa 
(R. sicula Tratt.) és a Szerafi n-rózsa 
(R. serafi nii Viv.) felé, morfológiai 
bélyegei alapján nagyon közel áll a 
R. serafi nii fajhoz, faji különbségük 
(vagy azonosságuk) még tisztázásra 

szorul. Mediterrán–szubmediterrán 
súlypontú faj, megtalálható Ausztria 
déli határán, Olaszországban, Horvát-
országban, Bosznia-Hercegovinában, 
Macedóniában, Montenegróban és 
Bulgáriában. Hazánk területén a Kö-
zép- és Dél-Dunántúlon (Keszthelyi-
hegység, Balaton-felvidék, Bakony, 
Mecsek és Zalai-dombvidék) fordul 
elő. Száraz, meleg, sekély termőrétegű, 
déli kitettségű, sziklás, mészkedvelő 
nyílt sziklagyepekben, bokorerdőkben 
tenyészik.

Elterjedési terület
A mezei rózsa (R. agrestis Savi) euró-
pai és kis-ázsiai elterjedésű faj.

Hazai előfordulás
Hazánkban a mezei rózsa közép-
hegységeinkben és dombvidékeinken 
(Zempléni-hegység, Gömöri-dombvi-
dék, Putnoki-dombság, Bükk, Mátra, 
Karancs–Medves, Cserhát, Börzsöny, 
Visegrádi-hegység, Budai-hegység, 
Pilis, Balaton-felvidék, Bakony, Suko-
rói-dombság, Soproni-hegység, Vasi-
dombvidék, Zalai-dombság, Mecsek, 
Villányi-hegység, Tolnai-hegyhát) és 
az alföldi (Kis- és Nagyalföld) régió-
ban egyaránt, de szórványosan talál-
ható meg.

Termőhelyi igények, 
élőhelyviszonyok
A mezei rózsa kedveli a meleg, napos, 
száraz, sekély termőrétegű, sziklás, 

löszös vagy homokos termőhelyeket, 
a száraz–félszáraz erdő- és cserjés 
szegélyeket, galagonyás-kökényes-
borókás cserjéseket, sziklagyepeket, 
bokorerdőket, mész- és melegkedvelő 
tölgyeseket, dolomit sziklagyepeket 
és nyílt homokpusztagyepeket.

Illattalan (elliptikus) rózsa gyűjtő-
faj – Rosa inodora Fr. agg.

Nevezéktan
A fajt Elias Magnus Fries 1814-ben 
közölte, Svédországból. 1819-ben Ig-
naz Friedrich Tausch Rosa elliptica 
néven is leírja. Az inodora latin szó 
szagtalant, illattalant jelent, ami arra 
utal, hogy a Fries által talált példány 
azon ritka típus volt, amelyiknek a le-
vele nem volt illatos. Az elliptica szó 
a levelek keskeny tojásdad alakjára 
utal.

ritka rózsafajok és -hibridek

A soktüskés rózsa vesszői 
a több típusú tüskékkel (balra) 
és csipkebogyója

Az illattalan rózsa virága és csipkebogyója




