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Abstract: Veronica filiformis SM . in Hungary: description, occurences and habitat 
In Central and West Europe from the beginning of the XX. Century V. filiformis SM. of pontain-
caucasian character is a rapidly spreading invasion species. Although it was found in Hungary in 1971 
for the first time, later its presence was forgotten, even it is not included in the identification books; 
between 2000-2006 some new stands were detected. All of the so far known localities are situated in 
regularly mowed grasslands in the western and central part of Hungary having cooler and more moist 
climate. Despite the few certain localities, it can be stated that V. filiformis is naturalized in Hungary, 
and its future spreading is predictable. Beside the nomenclatural and morphological description 
present study discusses its European distribution, Hungarian localities and the site conditions of them. 
 
 
Bevezetés 
 
A pontuszi-kaukázusi V. filiformis SM. Európában a 20. század kezdete óta gyors 
ütemben terjedı inváziós faj, amelynek hazánkban eddig több elfeledett adata volt, de 
határozóinkba nem került be. A dolgozat célja a nálunk is potenciális invádor bemu-
tatása, ismertté vált magyarországi lelıhelyeinek felsorolása, ökológiájának, élıhelyi 
viszonyainak, várható terjedésének elemzése. 
 
 
Nevezéktan 
 
Veronica filiformis SM. [Trans. Linn. Soc. London (Bot.) 1: 195 (1791). Typus: Herb. 
Smith 43.75, Caucasus] 

A faj a Veronica L. nemzetség Alsinoides KOCH [=sect. Omphalospora BESS. ex 
BENTH.; =sect. Alsinebe subsect Agrestis (BENTH.) STROH] szekciójába tartozik. A 
Alsinoides szekcióból Magyarországon eddig 3 ıshonos (V. agrestis L., V. opaca FR. 
és V. polita FR.) és egy adventív (V. persica POIR.) faj volt ismert. 
A V. filiformis javasolt magyar neve (PRISZTER 1998) a „gyepes veronika”. Más 
európai nyelveken „vékonykocsányú veronika” néven említik. 
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Morfológiai jellemzés 
 
Az Alsinoides szekcióba egyéves fajokat sorolnak, az egyetlen évelı az itt tárgyalt V. 
filiformis. Virágzatuk hosszú, murvaleveles, a csésze 4 tagú, a párta igen rövid csövő. 
A tok többé-kevésbé lapított, csúcsán kicsípett. 

A V. filiformis számos európai határozókönyvben és flóramőben szerepel (pl. TACIK 

– TRZCIŃSKA 1963, GROSSGEIM 1967, OBERDORFER 1994, LAUBER – WAGNER 1996, 
PENIAŠTEKOVÁ 1997, STACE 1997, FISCHER 1999, HAEUPLER – MUER 2000, HROUDA 
2000, ELENEVSKII 2001, JÄGER – WERNER 2002, FISCHER et al. 2005, LID – LID 2005, 
VAN DER MEIJDEN 2005), továbbá több más munkában is kimerítı leírás található róla 
(pl. WIDDER 1947, JEHLÍK  1998). A fajról jó ábrákat közöl pl. TACIK – TRZCIŃSKA (l. 
c.), HAEUPLER (1969), HESS et al. (1972), PENIAŠTEKOVÁ (l. c.), HROUDA (l. c.). 
Magyar nyelvő határozókulcsba eddig nem illesztették be és ábrát sem publikáltak róla. 
Ennek pótlására az alábbiakban közlésre kerül a faj részletes leírása, rajza (1. ábra), 
valamint a hazai Veronica-fajok V. filiformis-szal kibıvített határozókulcsa. 

A V. filiformis dúsan elágazó szárú, összefüggı „gyepet” képzı növény. A szár 
elfekvı, kúszó és legyökerezı, -50 cm hosszú, igen vékony; aprón elálló- és mirigy-
szırös. A levelek tompa csúcsúak, kerekdedek, kb. olyan hosszúak mint szélesek, seké-
lyen fogasak, rövid (1-5 mm) nyelőek, elszórtan szırösek. A virágok megnyúlt fürtben 
állnak. A párta 8-14 mm átmérıjő, élénk világoskék, sötétkéken erezett, torka sárgás-
fehér. A csésze elszórtan szırös, tövén gyakran mirigyes. A bibeszál 3-4 mm-es. A 
virág- és terméskocsányok 15-30 mm hosszúak, sokkal (4-6-szor) hosszabbak a csészé-
nél ill. a murvaleveleknél, aprón mirigyszırösek. A tok 4-5 mm széles, lapos, gyengén 
élelt szegélyő, csak a szélén mirigyszırös. A magvak (ha kifejlıdnek) laposak. 

A V. filiformis fajon belüli változatossága egészen csekély (MEUSEL et al. 1978). 
Szünantróp európai arearészén nagyon gyakran steril (nem képez magokat), s csak 
vegetatív úton szaporodik (MÜLLER – SUKOPP 1993). 
 

Az Alsinoides és Diplophyllum (LEHM.) (WALP.) szekciók magyarországi fajainak 
határozókulcsa: 
 
1a A csésze szíves-háromszögő, széle feltőnıen pillás. A terméses kocsány feltőnı szırsort visel, 

emellett ± kopasz. A tok gömbölyő, csúcsán alig benyomott, kopasz, legfeljebb 4 magvú. A szár- 
és murvalevelek kerekdedek, hosszuknál szélesebbek, tenyeresen karéjosak. 

V. hederifolia L. s. l. 

1b A csésze tojásdad vagy hosszúkás-lándzsás, széle nem vagy alig pillás. A terméses kocsány 
körös-körül egyformán szırös. A tok oldalról lapított, szırös, ált. több mint 4 magvú. A szár- és 
murváskodó levelek fogazott szélőek.............................................................................................2 

2a Évelı növény, elfekvı és legyökerezı szárral. A virág- és terméskocsányok 15-30 mm hosszúak, 
4-6-szor hosszabbak a csészénél, aprón mirigyszırösek. – A levelek kerekdedek, sekélyen 
fogasak, rövid (1-5 mm) nyelőek. A párta 8-14 mm átmérıjő, élénk világoskék, a bibeszál 3-4 
mm-es. V. filiformis SM. 

2b Egyéves növény, szára elfekvı, de nem gyökerezı. A virág- és terméskocsányok vagy 
rövidebbek 15 mm-nél (ekkor mirigyszırösek), vagy hosszabbak (ekkor mirigyszırök 
nincsenek), legfeljebb 4-szer hosszabbak a csészénél. A bibeszál legfeljebb 3 mm-es..................3 

3a A bibeszál 1,7-3 mm-es, a terméses kocsány ált. hosszabb, mint 15 mm. A párta átmérıje 8-14 
mm, a szirom a csészénél sokkal hosszabb. A termés kicsípése széles, tompaszögő. – A levelek 
kerekdedek vagy széles-tojásdadok, oldalanként 3-6(-10) foggal. A párta mély égszínkék, alsó 
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cimpája rendszerint fehér. A termés 5-10 mm széles, lapított, élei kiemelkedık, felszíne 
feltőnıen eres. V. persica POIR. 

3b A bibeszál rövidebb 1,7 mm-nél, a terméses kocsány ált. rövidebb 15 mm-nél. A párta átmérıje 
kevesebb, mint 8 mm, a szirom a csészénél nem vagy alig hosszabb. A termés kicsípése szők, 
hegyesszögő. ..................................................................................................................................4 

4a A termésen csak mirigyszırök vannak, egyszerő szırök nincsenek. A párta fehér vagy világos 
rózsaszín ill. kékes. – A levelek keskenyebbek hosszuknál, durván fogasak, oldalanként 4-6(-8) 
foggal. A párta 4-6 mm átmérıjő. A termés 3,5-4,5 mm hosszú és kissé szélesebb. A terméses 
kocsány 5-10(-15) mm-es. V. agrestis L. 

4b A termésen a hosszabb mirigyszırök között sok rövidebb, egyszerő szır van. A párta világos- 
vagy sötétkék. ................................................................................................................................5 

5a A csészecimpák széles-tojásdadok, hegyesek (ált. 2,5 mm-nél szélesebbek, a hossz/szélesség 
arány <2), tövükön átfedik egymást. A levelek fonáka sokkal sőrőbben szırös, ezáltal egyér-
telmően fénytelenebb a levél színénél. A lemez mélyen csipkés-fogas, széle hullámos-begön-
gyölt. A növény szárítva ált. zöld marad. – A párta 4-7 mm átmérıjő, világos-vagy sötétkék, alsó 
cimpája gyakran fehér. A termés 3-4 mm hosszú és 4-6 mm széles, éle lekerekített, felszíne sima.  

V. polita FR. 

5b A csészecimpák hosszúkás-tojásdadok, tompásak (ált. 2,5 mm-nél keskenyebbek, a hossz/ 
szélesség arány >2,5), tövükön nem fedik át egymást. A levelek fonáka ± ugyanolyan sőrőn 
szırös, mint a színe. A lemez sekélyen fogas, széle sima (nem begöngyölt). A növény szárítva 
ált. megfeketedik. – A párta 4-7 mm átmérıjő, ált. egyöntető sötétkék (kicsi, de határozott fehér 
centrummal). A termés 3-4,5 mm hosszú és 5-6,5 mm széles, éle nem lekerekített, felszíne 
láthatóan erezett. V. opaca FR. 

 
 

1. ábra. Veronica filiformis SM. (Jana 
TÁBORSKÁ eredeti rajza). 

Fig. 1. Veronica filiformis SM. (drawn 
by Jana TÁBORSKÁ, original). 
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Elterjedés 
 
A V. filiformis eredeti hazája a Kaukázus és Kisázsia ÉK-i része (THALER 1954, 
GROSSGEIM 1967, MÜLLER – SUKOPP 1993). Areaperemi elıfordulásait a Toros-hegy-
ségben és Irán északi részérıl jelezték (MEUSEL et al. 1978, ELENEVSKII 2001). Európa 
nyugati és középsı, óceáni klímahatás alatt álló területein meghonosodott, helyenként 
inváziós fajjá vált. Térhódítására viszonylag korán felfigyeltek, több idıpontban alapos 
összefoglalások készültek róla (LEHMANN 1942, THALER 1954, MEUSEL et al. 1978, 
MÜLLER – SUKOPP 1993). A felsorolt munkák részletes elemzést adnak inváziójáról, 
ezért itt csak kivonatos összegzésre van szükség. 

Elsı európai adata Angliából származik (1838), de itt csak a 20. század elején 
kezdett erısen terjeszkedni (BANGERTER – KENT 1962). 1893-ban Dél-Francia-
országban került elı, majd 1900-ban a Krím-félszigeten, Jalta térségében (LEHMANN 
1943). Hamarosan Közép-Európában (Svájc 1905, Németország 1915, Ausztria 1929, 
majd Lengyelország 1936, Csehország 1938, É-Olaszország 1954), ill. ezzel 
párhuzamosan Skandinávia déli felében (Dánia 1917, Finnország 1920, Svédország 
1931) is megjelent (vö. MÜLLER – SUKOPP 1993, JEHLÍK  1998). A források gyakran 
eltérı dátumokat adnak meg egyes országokra, két okból. Egyrészt több helyen késın 
kerültek elı régi herbáriumi példányok, másrészt néha nem dönthetı el, hogy ültetett 
vagy valóban elvadult, meghonosodott egyedekrıl szólnak-e a korai tudósítások. 

A Kárpát-medencében ill. az érintkezı területeken Stájerországban (Graz) 1929-ben 
került elı (THALER 1954), 1967-ben pedig Dél-Burgenlandból (Oberwart = Felsıır) 
jelezték (TRAXLER 1967). Szlovákiában elıször az 1930-as években találták (1937, 
Nagy-Fátra; 1948, Oroszvár = Rusovce; JEHLÍK  – SLAVÍK  1967, PENIAŠTEKOVÁ – 

ZLINSKÁ 1995). Szlovéniában 1963-ban (FISCHER 1999), Romániában (Kolozsvár) 
1969-ben (PÁZMÁNY  1969, cit. OPREA 2005), Ukrajna Ny-i részén 1981-ben 
(BLAŽKOVÁ  1984) mutatták ki. A térségben jelenleg az Északkeleti-Kárpátokban van 
elterjedésének súlypontja, ezen kívül meglehetısen szórványos adatait ismerjük elsı-
sorban hegyvidéki területekrıl (JEHLÍK  1998, FISCHER 1999, FISCHER et al. 2005). 

1945 után megtalálták Európán kívül, így Pakisztánban (1988; BÖCKER in MÜLLER 

– SUKOPP 1993), az Egyesült Államokban és Kanadában (1945 ill. 1958; BANGERTER – 

KENT 1962) és Új-Zélandon (1971; ESLER 1987) is. 
 
 
Szaporodásbiológia, ökológiai igények 
 
A V. filiformis hemikryptophyta (MÜLLER – SUKOPP 1993 szerint chamaephyta) 
növény, amely elfekvı szára révén erıteljes vegetatív szaporodásra és terjeszkedésre 
képes. LEHMANN (1942) szerint eredeti hazájában rendszeresen terem, viszont a 
szünantróp arearészen a generatív szaporodás a háttérbe szorul, termést rendesen nem 
fejleszt. Ennek okát LEHMANN (1943) abban látja, hogy a faj nem képes az önbe-
porzásra, nagy klónjai gyakorlatilag egy egyedhez tartoznak. Ezt támasztja alá, hogy 
ahol mégis megfigyelték érett tok kifejlıdését (pl. Csehország, JEHLÍK  1961), ott a 
magvak nagy százalékban csíraképesek voltak. 
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Virágzási idejére az irodalomban meglehetısen eltérı adatok szerepelnek (pl. 
LONDO in MÜLLER – SUKOPP 1993: március vége – augusztus eleje; HROUDA 2000: 
május – július; FISCHER et al. 2005: április – június). A Magyarországon 2000-ben 
megfigyelt állományok április végén – május elején voltak teljes virágzásban. A kü-
lönbségek bizonyára azzal magyarázhatók, hogy a kaszálások idıpontja és módszere 
nagymértékben befolyásolja a virágzást. 

A Kaukázusban és Kisázsiában elıfordulásainak súlypontja 1000-2400 m tszf. 
magasság közé esik, ahol hegyi réteken, cserjésekben és árnyékos lomberdıkben él. 
Ritkán a tengerszintig leereszkedhet, felfelé pedig 2700 m-ig található meg (THALER 
1954, GROSSGEIM 1967, MÜLLER – SUKOPP 1993). Európába mint kerti dísznövény 
került, de megtelepedésében valószínőleg nagy szerepet játszott a véletlen behurcolás 
is (pl. örökzöld növények ültetése révén). Több szerzı hangsúlyozza, hogy elsısorban 
a hővös, párás klímájú, erısen csapadékos területeken tudott tömegesen elterjedni, a 
száraz nyarakat, aszályos periódusokat nem kedveli (THALER 1954, HARRIS – LOVELL 
1980, MÜLLER 1989, MÜLLER – SUKOPP 1993). 

Szünantróp areáján elsısorban kertekben, nyírt gyepekben telepszik meg. A kultúr-
gyepek rendszeres nyírása kimutathatóan elınyére válik, hiszen az a konkurens fajok 
visszaszorulását eredményezi, a V. filiformis alacsonyan kúszó hajtásait viszont kíméli 
(MÜLLER 1988). Egyes, üde rétek helyén létrejött, alacsonyfüvő kultúrgyepekben oly-
annyira jellemzıvé vált, hogy az ezek tipizálásakor (MÜLLER 1989, POTT 1995) leírt 
Trifolio repentis – Veronicetum filiformis társulás névadó faja lett. Kezdetben egyes 
üde réttársulásokban terhes gyomként viselkedett (BORNMÜLLER 1941, WIDDER 1947), 
késıbb (valószínőleg a rétek fokozott trágyázása s a nagytermető füvek megerısödése 
miatt) az ilyen termıhelyekrıl általában kiszorult (DIETL in MÜLLER – SUKOPP 1993). 
Elvétve más növényközösségekbıl, így hegyvidéki égerligetbıl (DOSTÁL 1983), ill. 
vízparti pionír növényzetbıl (BANGERTER – KENT 1962) is közölték. 
 
 
Magyarországi elıfordulása és élıhelyi viszonyai 
 
A V. filiformis-t hazánkban elıször 1971-ben KÁROLYI Árpád győjtötte Nagykanizsán. 
Késıbb PRISZTER (1985) „még csak egyes kertekben vadult el (pl. Budapest, Leány-
falu)” megjegyzéssel közli. Érdekes módon PRISZTER (l. c.) is tudott európai invázió-
járól, de az adatoknak nem tulajdonított nagyobb jelentıséget. Azóta a fajnak újabb 
említései nem ismertek és a hazai határozókönyvekbe sem került be. 2000 tavaszán a 
szerzı Dombóvár több pontján nagy tömegben figyelte meg, majd ugyanezen évben 
Sopronban is elıkerült. Dombóváron az 2004-es és 2006-os ellenırzések során kisebb 
tömegességgel, de ismételten megvolt. E megfigyelések alapján BALOGH et al. (2004) 
neofiton-listájára már mint meghonosodott faj került fel (1. táblázat). 

A szerzı által ismert magyarországi lelıhelyek mindegyike évente 3-5 alkalommal 
nyírt városi kultúrgyep, amelyben Glechoma hederacea, Lolium perenne, Taraxacum 
officinale, Trifolium pratense, T. repens fajok dominálnak (2. táblázat). Dombóváron 
egészen nyílt, napos helyen, üde és száraz talajon egyaránt, míg Sopronban félárnyé-
kos, erısebben taposott talajú gyepben fordul elı. 
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1. táblázat. A Veronica filiformis SM. magyarországi elıfordulásai (szögletes zárójelben a kvadrát-
azonosító; * = a kvadrát nem határozható meg).  

Tab. 1. Occurrences of Veronica filiformis SM. in Hungary (quadrant number in square brackets; * = 
exact quadrant cannot be determined). 
Herb.: 

Nagykanizsa, „in graminosis”, leg. KÁROLYI Á., det. PÉNZES A. 1971 (BP) [9567/2 v. /4] 
Dombóvár, Bezerédj utca, leg. et det. KIRÁLY  G. 2006 (BP) [9674/2] 

Lit.: 
Budapest, „kertekben elvadult” (PRISZTER 1985: 53) [*] 
Leányfalu, „kertekben elvadult” (PRISZTER 1985: 53) [8280/1 v. /2] 
Sopron, „Erzsébet-kert” (KIRÁLY  2004: 263) [8365/1] 
Dombóvár, „a város belterületén 3 helyen (Árpád u., Bezerédj u., Petıfi u.) nyírt gyepekben” 

(KIRÁLY  ined. 2000, 2004, 2006) [9674/2] 
 
 
2. táblázat. Típusfelvétel a Veronica filiformis SM. lelıhelyén (a borításértékek %-ban, a felvételek 

mérete 1 m2; E1: 90%; Dombóvár, Petıfi utca, 9674/2, 2000. 04. 20.). 
Tab. 2. Relevé on the locality of Veronica filiformis SM. (percentage cover values, size of relevé 1 

m2; E1: 90%; Dombóvár (SW-Hungary), Petıfi Street, 9674/2, 04. 20. 2000). 
 

Convolvulus arvensis 1 
Glechoma hederacea 4 
Lamium purpureum 0,1 
Lolium perenne 4 
Poa trivialis 20 

Taraxacum officinale 10 
Trifolium pratense 0,1 
Veronica filiformis 60 
Veronica sublobata 0,1 
Viola odorata 0,1 

 
Hasonló körülmények között egészen biztosan elıfordul az ország más területein is. 

Új lelıhelyekre elsısorban a Dunántúl és az Északi-középhegység nagyobb telepü-
lésein és Budapest környékén számíthatunk. Állományainak monitorozását célszerő 
április végén végezni, amikor már virágzása teljében lehet, a gyepek nyírása viszont 
még nem kezdıdik el. Vegetatív hajtásai alapján is felismerhetı, de jóval körül-
ményesebben, és ebben az állapotban telepeinek kiterjedése alig becsülhetı meg. 
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