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 of Atlantic-Mediterranean weed species in Hungary 
rian distribution and habitat conditions of five Atlantic-Mediterranean weed 
anthum puelii, Aphanes microcarpa, Spergula pentandra, Thlaspi alliaceum 
is are discussed. The distribution of these species is restricted to the south-
 due partly to the favourable Subatlantic-Submediterranean climate character, 

aracteristics (acidophilus soils) of this region. 

atlanti-mediterrán növényfajok számára a Délnyugat-Dunántúlon, 
Somogyicum flórajárásban a legkedvezőbbek klimatikus feltételek. 
gyanis erős szubmediterrán-szubatlantikus hatás alatt ál, 780-830 
l, kifejezett őszi csapadékmaximummal (BORHIDI 1958). VARGA 

C fok alatti minimumú napok (Budapestet leszámítva) Somogyban 
itkábban. A mediterrán és óceáni éghajlati típusok együttes elő-

 pedig szintén Somogyban a legmagasabb (VARGA-HASZONITS et 
 az elmúlt években Belső-Somogyban, valamint Nyugat-Magyar-

diterrán elterjedésű gyomfajok számos lelőhelyét fedezték fel. A 
Anthoxanthum puelii, Aphanes microcarpa, Spergula pentandra, 
és Teesdalia nudicaulis hazai elterjedési és élőhelyi viszonyait 
latunk fő célja annak megállapítása, hogy előfordulásukat milyen 
ák meg a klimatikus, illetve az edafikus feltételek. Az aktuális 
ül kortárs és régebbi irodalmi adatokat, valamint az MTM Növény-
yűjtéseit is feldolgoztuk. 
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Aphanes microcarpa (BOISS. et REUT.) ROTHM. 
A faj taxonómiailag kritikus helyzetét számos társneve is tükrözi (LIPPERT 1984, 
TRIBSCH 2001). Hazánkban BOROS Ádám ismerte fel elsőként a Belső-Somogyból, az 
1920-as évekből származó saját herbáriumi anyagában, Aphanes arvensis-ként 
meghatározott példányokat revideálva (BOROS 1956). Újabban MOLNÁR et al. (2000) 
megerősítették aktuális somogyi előfordulását. Később KÁROLYI – PÓCS (1964, 1969) 
jelzik az Őrségből, a következőket írva: „A Dél-somogyi savanyú homok sok más 
növényéhez hasonlóan Zalában ez is kimarad, és újra megjelenik az Őrség kavicsos 
talaján”. Az utóbbi évek felmérései során a szerzők a Belső-Somogyban, a Sopron–
Vasi-síkon, a Kemenesháton és a Bakonyban is felfedezték aktuális előfordulásait (1. 
ábra), ahol extenzív vetésekben, elsőéves parlagokon és tűzpásztákon került elő. A 
növény hazánkban valószínűleg mindig is ritka volt, csakúgy mint a szomszédos 
Ausztriában, ahol ritkasága miatt TRIBSCH (2001) feltételezi, hogy a mezőgazdaság 
intenzifikálása nem okozhatott nagyobb mértékű areaveszteséget. KÄSTNER et al. 
(2001) szerint Közép-Európa más részein az utóbbi években erősen visszaszorult. 
Az Aphanes microcarpa előfordulásai Magyarországon: 

Herb.: „Szentai erdő” Szenta [9769] (BOROS in BP, 1923); „Borju-kert” Gyöngyöspuszta, 
[9871/2] (BOROS in BP, 1923); Fehér-tó” prope Somogytarnóca, [9970/4] (BOROS in BP, 1923); 
„Csipánépuszta” prope Nagybajom [?], Jolda-erdő” inter Drávapálfalu et Aranyospuszta [0071] 
(BOROS in BP, 1923); „Újnépi-erdő” Újnép [?] (BOROS in BP, 1923); „Nagyberek” prope Darány 
[0071] (BOROS in BP, 1923); Mecsekszabolcs [9875/4] (KÁRPÁTI in BP, 1952). 

Lit.: Szenta [9769], Gyöngyöspuszta, [9871/2], Somogytarnóca, [9970/4], Nagybajom [?], Dráva-
pálfalu [0071], Darány [0071] (BOROS 1956); Bakonyszentiván [8671 vagy 8672] (SOÓ 1966); Őri-
szentpéter [9164] (KÁROLYI – PÓCS 1964, 1969); Nagyatád-Jánosházapuszta [9770], Barcs-Fánimajor 
[0070] (MOLNÁR et al. 2000); Iván [8567/2] (KIRÁLY ined., 2004); Hertelendyújhely (Kemeneshát) 
[8669/1] (MESTERHÁZY ined., 2004); Deákipuszta [9070/1] (PINKE – MESTERHÁZY ined., 2004); 
Nemesvid-Kisvid [9469], Nemesdéd [9569], Pálmajor [9671], Szenta [9768/2], Szulok [9971], Barcs-
Aranyospuszta [0071] (PINKE – PÁL ined., 2004-2005); Vitnyéd [8467/2] (KIRÁLY – MESTERHÁZY 
ined., 2005). [Megj.: DANCZA (1999) göcseji adata a begyűjtött példányok revíziója alapján az 
Aphanes arvensis-re vonatkozik]. 
 
Thlaspi alliaceum L. 
Hazánkban a Göcsejben, Dél-Zalában és az Észak-Alföld szigethegyein előforduló, 
ritka vetési gyomnövény. Magyarország délnyugati térségéből utoljára KÁROLYI et al. 
(1972) közölt a fajról előfordulási adatokat. 2003-2004. évi tavaszi terepbejárásaink 
folyamán több göcseji, valamint egy-egy dráva-síki és zselici település környékén is 
megtaláltuk (2. ábra). A faj vetésekben, fiatal parlagokon és szőlőkben, valamint 
útszéleken szálanként és tömegesen egyaránt előfordult. Szántókon gyakoribb kísérő-
fajok voltak: Anthemis arvensis, Aphanes arvensis, Centaurea cyanus, Scleranthus 
annuus, Sherardia arvensis, Vicia grandiflora. Szőlőkben a következő fajokkal alkotott 
állományokat: Erophila verna, Euphorbia helioscopia, Holosteum umbellatum, 
Lamium purpureum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Veronica hederifolia, Veronica 
persica. Ahogy arra már KÁROLYI – PÓCS (1968) is rámutatott, délnyugat-dunántúli 
megjelenésének a valószínűleg a térség enyhe, szubmediterrán-szubatlanti klímája 
teremt kedvező feltételeket, itt a növény minden bizonnyal még többfelé fellelhető. 



Flora Pannonica 3: 59-67 (2005) 61 
 

A Thlaspi alliaceum előfordulásai Magyarországon: 
Herb.: Teskánd [9166/2 vagy /4] (PÉNZES in BP, 1953); Nagyrécse [9568/1] (KÁROLYI in BP, 

1959, 1960); „Nagyrécsei-erdő”, prope Nagykanizsa [9568/1] (ROSEMBERSZKY in BP, 1960).  
Lit.: Teskánd [9166/2 vagy /4] (PÉNZES ap. KÁROLYI – PÓCS 1957, KÁROLYI et al. 1972); 

Nagyrécse [9568/1] (KÁROLYI ap. KÁROLYI et al. 1972); Barabás, Kaszonyi-hegy [7700/4], Tarpa, 
Nagyhegy [7801/3] (FINTHA 1994); Milejszeg (Jámipuszta) [9166/3] (PINKE – MESTERHÁZY – 
SCHMIDT – SZENDRŐDI ined., 2003); Zalaegerszeg (Búslakpuszta) [9166/4 és 9266/2] (PINKE 2003); 
Zalaegerszeg-Bazita (Zelefa, Pusztai-rétek) [9266/2], Zalaegerszeg (Csáfordiforduló) [9166/4], 
Bocfölde (Belső-hegy) [9267/1], Kandikó lejtőjén [9166/3] (PINKE – PÁL ined., 2004); Orosztony 
[9368/3], Nagybakónak [9468/1] (MESTERHÁZY ined., 2004); Királyegyháza [9973/4] (CSIKY 2005); 
Magyarlukfa [9872/1 és /2], Gilvánfa [0073/4] (PÁL ined., 2005). 
 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR. 
A növény az atlantikus (Magyarországon elő nem forduló) Teesdalio-Arnoseridetum 
asszociáció névadó karakterfaja (HÜPPE – HOFMEISTER 1990). Megjegyzendő, hogy a 
társulást hozzánk legközelebb Alsó-Ausztriából jelezték, ahol az Arnoseris minima 
nagy, míg a Teesdalia nudicaulis csekély konstanciával szerepelt, s az utóbbi fajt 
inkább a nyílt homokterületek pionír növényeként jellemezték (HOLZNER 1973). Meg-
jegyzendő, hogy az Arnoseris minima-nak és a Chrysanthemum segetum-nak is vannak 
Magyarország nyugati részéből régi, már két évszázada meg nem erősített adatai (SOÓ 
1970, KIRÁLY 2004). 

Magyarország északnyugati részéről 19. századi flóraművek említik a Teesdalia 
nudicaulis-t, de ezeken a lelőhelyeken később nem sikerült megtalálni (PECK 1878, 
KIRÁLY 2004). KÁROLYI – PÓCS (1957) Őrtilos környékén, savanyú homoki gyepek-
ben és szántókon fedezte fel. Azóta a növény szántóföldi környezetben nem került elő, 
más élőhelyeken viszont több aktuális populációja is ismeretes. A Belső-Somogy terü-
letén főként a Corynephorus canescens, kisebb részt a Vulpia myuros által dominált 
másodlagos gyepekben, telepített erdei fenyvesek szélében, útszéleken és vadföldeken 
él (MOLNÁR 2003, LÁJER 2004). 
 
Spergula pentandra L. 
A faj magyarországi előfordulását RAPAICS (1916) bizonyította, aki a debreceni 
homokterületen elterjedt ugargyomként jellemzi. Később GONDOLA (1969) több nyír-
ségi település környékén is megtalálta rozsvetésekben, tavaszig műveletlen kukorica-
tarlókon, dűlőutak mentén és parlagokon. Az ország délnyugati részén szintén savanyú 
homokon BOROS (1924), majd KÁROLYI és PÓCS (1957) is jelezték. Aktuális adatai a 
Nyírségből, Vértesből, Belső-Somogyból, a Nyugat–magyarországi-peremvidékről és a 
Kisalföldről ismertek másodlagos gyepekből, legelőkről, parlagokról, valamint bíbor-
here és rozsvetésekből (PINKE – PÁL 2001, MATUS – PAPP 2003, BARINA 2005, 
MATUS et al. 2005) (3. ábra). Az ausztriai Burgenlandból HOLZNER (1971) közölte 
mészben szegény homoki szántó szegélyéből. A Morva-medencéből DVORÁK (1983) 
és STANOVÁ – GRULICH (1993) említik, utóbbi Sedo-Scleranthetea típusú pionír gye-
pekből. Figyelemreméltó, hogy a Spergula pentandra a Belső-Somogyban és a hozzá 
hasonló talajú tájakon, így a Nyírség, a Kisalföld és a Morva-medence homokján is 
megtalálható. 
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A Spergula pentandra előfordulásai Magyarországon: 
Herb.: Kaszópuszta [9669/3], „Alsó-erdő” prope Görgeteg [9870/2], „Nagyberek” prope Darány 

[0071], „Pupos-erdő” prope Darány [0071/2] (BOROS in BP, 1923); „Cserkut prope Pécs” [9974/2] 
(BOROS in BP, 1962); „Horpotyok-hegy” prope Nyírgelse [8298] (BOROS in BP, 1927); Debrecen 
„prope Apafa” [8495 vagy 8496] (SOÓ in BP, 1931); Homokkomárom [9467/3], Zalaszentjakab 
[9568/2] (KÁROLYI in BP, 1953); Hosszúvölgy [9467/4] (KÁROLYI in BP, 1956); Őrtilos [9767/1] 
(KÁROLYI in BP, 1956, 1957); „Dudás-rét” Bátorliget [8299] (FELFÖLDY in HBP). 

Lit.: Pallag [8495/2], Nagycser [8496]; Haláp [8496 vagy 8497] (RAPAICS 1916); Homok-
komárom [9467/3], Zalaszentjakab [9568/2] (KÁROLYI – PÓCS 1954); Őrtilos [9767/1] (KÁROLYI – 
PÓCS 1957); Csurgó [9768], Őrtilos: Szentmihályhegy [9767/1] (HÉJJAS – BORHIDI 1960); D.-Haláp 
[8496 vagy 8497], Ny.-ábrány [8498], Vámospércs-Bagamér [8497 vagy 8597], Ny.-adony-Arad-
ványpuszta [8396 vagy 8397] (GONDOLA 1969); Mórichida [8470/4], Rábaszentmiklós [8470/4], Tét 
[8471/3] (PINKE – PÁL 2001); Hajdúsámson: [8496/2], Vámospércs: [8497/4], Bagamér: [8597/2] 
(MATUS – PAPP 2003); Oroszlány [8576/1] (BARINA 2005); Újléta [8597/1]; Barcs [0070/2 és 0071], 
Somogyudvarhely [9869/1], Szulok [9971], Kőkút [9871], Szenta és Berzence között [9769/3], Pál-
major [9671] (PINKE – PÁL ined., 2004-2005); Iván [8567/3], Somogysimonyi [9569/1] (MESTERHÁZY 
ined., 2004); [9568/2] (HORVÁTH ined., 2004); Gyóró [8567/2 és 8568/1], Répceszemere [8567/4] 
(KIRÁLY ined., 2004-2005); Darány [0071/1] (PÁL (2005); Bátorligeti legelő [8299/1] (LESKU ex litt., 
2005); [8096/3] (RÉV ex litt., 2005); [8097/4] (VAS ex litt., 2005); [7998/4], [7998/2], [7998/1] 
(SZIGETVÁRI ex litt., 2005); [8396/2] (TÖRÖK ex litt., 2005). 
 
Anthoxanthum puelii LECOQ et LAMOTTE 
A faj több nyugat-európai országban veszélyeztetett, másutt – például Lengyel-
országban – terjeszkedőben lévő, sok problémát okozó gyom (SUKOPP 1994). 
Magyarországon elsőként POLGÁR Sándor 1911-ben talált egy példányt Győrben a 
Rába partján (POLGÁR 1912), későbbi flóraművében a szerző szálankénti előfordulást 
említ (POLGÁR 1941). Ezt követően hosszú szünet után 1998-ban ismét a Kisalföldön 
került elő (PINKE 1999), majd 2004-2005 folyamán a Belső-Somogy területén számos 
lelőhelyére rábukkantunk (4. ábra). A faj őszi vetésű kalászos gabonákban, őszi 
káposztarepcében és elsőéves parlagokon fordult elő, extenzív és intenzív termesztési 
körülmények közt egyaránt. Fontosabb kísérőfajai voltak a homokot jelző: Anthemis 
ruthenica, Conyza canadensis, Veronica triphyllos, a savanyúságjelző Scleranthus 
annuus, valamint a Centaurea cyanus, Matricaria chamomilla és Arabidopsis thaliana. 
A szántóföldi élőhelyeken kívül a faj tömeges elkőfordulását találtuk egy villanypászta 
pionír jellegű gyeptársulásában is, itteni kísérőfajai: Jasione montana, Holcus mollis, 
Digitaria sanguinalis. A vitális, kiterjedt populációk alapján elmondható, hogy a 
növény a Belső-Somogyban meghonosodottnak tekinthető és valószínűleg a környék 
vetéseiben és nyitott gyepjeiben máshol is társulásalkotó, tömeges faj. 
Az Anthoxanthum puelii előfordulásai Magyarországon: 

Lit.: Győr [8371/2] (POLGÁR 1912); Nemeskeresztúr [8969/1] (PINKE 1999); [9568/4] (HORVÁTH 
ex litt. 2004); Kaszó [9669/3] (KIRÁLY ined., 2004); Pat [9569/3], Kisbajom [9670/4], Kutas 
[9670/4], Pálmajor [9671], Szenta [9768/2], Berzence [9768/4], Szenta és Berzence között [9769/3], 
Nagykorpád [9770/2], Szabás [9770/2], Csököly [9771], Mike [9771], Szulok [9971] (PINKE – PÁL – 
SZENDRŐDI – UGHY ined., 2004-2005). 
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Következtetések 
 
Az abiotikus tényezők szempontjából megállapítható, hogy az atlanti-mediterrán 
gyomfajok hazánkban ott fordulnak elő, ahol megfelelő edafikus feltételeket találnak. 
Az Anthoxanthum puelii kizárólag savanyú homokon, az Aphanes microcarpa savanyú 
homoki vagy kavicsos termőhelyeken, a Spergula pentandra savanyú homokon és 
agyagos kavicson, a Thlaspi alliaceum pedig inkább vályogos, savanyú és semleges 
talajokon él. Figyelemreméltó hogy Magyarország délnyugati részén – ahol a szóban 
forgó atlanti-mediterrán gyomfajaink mindegyike előfordulási súlyponttal rendelkezik 
– a megfelelő edafikus feltételek kedvező szubmediterrán-szubatlantikus klímahatással 
társulnak. A Spergula pentandra és a Thlaspi alliaceum viszont megjelenik ÉK-
Magyarországon is, ahol a kontinentális éghajlati típus az uralkodó. Ezért úgy tűnik, 
hogy ennek a két fajnak a magyarországi elterjedését elsősorban nem a klíma, hanem 
sokkal inkább az alapkőzet határozza meg. 

A dolgozatban tárgyalt növények közül az Anthoxanthum puelii feltételezhetőleg 
terjedő tendenciával bír, míg a többi visszaszorulóban lévő, veszélyeztetett faj. Ezért 
hangsúlyozandó, hogy az Aphanes microcarpa, a Spergula pentandra és a Thlaspi 
alliaceum szántókon történő aktuális előfordulása az abiotikus faktorokon túl első-
sorban az extenzív gazdálkodási módok függvénye. A Teesdalia nudicaulis az utóbbi 
évtizedekben már nem került elő szántóföldi környezetből, bár a szántókon történő 
megjelenésének meglenne a potenciális lehetősége, de az ismert lelőhelyeinek közelé-
ben nincs szántóföldi művelés. 

Az Anthoxanthum puelii magyarországi behurcolásának eredete nem ismert. 
Továbbá az is kérdéses, hogy már régóta meghonosodott-e a vizsgált területeken (és 
csupán korábban elkerülte a botanikusok figyelmét), vagy magyarországi inváziója 
csak most van kibontakozóban. Kérdéses az is, hogy a növény ilyen gyakoriságú 
megjelenése összefüggésbe hozható-e a globális éghajlati felmelegedéssel, mint ahogy 
azt más fajok felszaporodásánál is feltételezik (KAZINCZY et al. 2004). A faj 
elterjedésének legfőképpen a fagyérzékenysége a korlátozó tényezője. VARGA (2003) 
szerint azonban hazánkban nem mutatható ki az elmúlt évtizedekben a fagyokkal 
kapcsolatban semmilyen enyhülési tendencia, ezért ezt a feltételezést nem lehet 
meteorológiai adatokkal alátámasztani. Ha a felmelegedés mégis szerepet játszana a faj 
terjedésének felgyorsulásában, annak valószínűleg a növény edafikus igénye fog határt 
szabni, a növényt továbbra is a savanyú homoktalajokra korlátozva. 
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1. ábra. Az Aphanes microcarpa elterjedése Magyarországon (●: 1990 után; ○: 1990 előtt) 
Fig. 1. Distribution of Aphanes microcarpa in Hungary (●: 1990 onwards; ○: before 1990) 

 
 

 
2. ábra. A Thlaspi alliaceum elterjedése Magyarországon (●: 1990 után; ○: 1990 előtt) 
Fig. 2. Distribution of Thlaspi alliaceum in Hungary (●: 1990 onwards; ○: before 1990) 
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3. ábra. A Spergula pentandra elterjedése Magyarországon (●: 1990 után; ○: 1990 előtt) 
Fig. 3. Distribution of Spergula pentandra in Hungary (●: 1990 onwards; ○: before 1990) 

 
 

 
4. ábra. Az Anthoxanthum puelii elterjedése Magyarországon (●: 1990 után; ○: 1990 előtt) 
Fig. 4. Distribution of Anthoxanthum puelii in Hungary (●: 1990 onwards; ○: before 1990) 
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