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Abstract: Additions to the non-indigenous flora of Hungary 
Present study discusses additions to the non-indigenous flora of Hungary, concerning 32 taxa.  

9 species were found as new to the flora of Hungary. An old escaped specimen of Amelanchier 
alnifolia was discovered near Sopron (NW Hungary) in mesophile deciduous forest. Campanula 
poscharskyana has strong, decades-long existing populations on stone walls in two localities. 
Targeted collection in the territory of NW Hungary proved that beside the formerly known Datura 
innoxia, Datura wrightii also occurs in Hungary. Escape of Elaeagnus umbellata was detected in 
abandoned mines. First population of Euphorbia glyptosperma was detected in Central Hungary in 
sand pioneer grasslands. Its future invasion in this region is probable. Several stable populations of 
Panicum riparium became known in Zala county (SW Hungary). In two settlements (Budapest, 
Tapolca) escaped stands of Perovskia abrotanoides were found. Differential characteristics which 
distinguish this species from the formerly known Perovskia atriplicifolia are also presented. First 
localities of Rudbeckia triloba are situated in mesophile forest fringe vegetation and in ruderal weed 
communities. Close to village Hidegség (NW Hungary) the spontaneous spread of Zanthoxylum 
simulans was observed, its escape in Europe had been detected only within botanical gardens before. 

Presence of various formerly uncertain species of the Hungarian flora was confirmed. Among 
these, Calendula arvensis had only two really old and uncertain data. Furthermore, the existence of 
Chenopodium album subsp. pedunculare was proved, all its occurrences in Hungary were gathered. 
Malva sylvestris subsp. mauritiana was found in one locality in Kisalföld region (NW Hungary). We 
drew attention on the spread of Setaria viridis subsp. pycnocoma in Hungary as in different areas it 
acts as important weed species.  

Herbaria data of Amaranthus blitum subsp. emarginatus were also revised proving that it was 
collected in Hungary even in 1873. After the 1960s, Lupinus luteus was found again in Nyírség region 
(NE Hungary) established in forest plantations on sand. First locality of the established population of 
Leymus arenarius was published as well, in addition to this, we pointed out the threats of its invasion. 
Permanent establishment of Rudbeckia hirta was detected for the first time close to Lake Fertı (NW 
Hungary) in semi-dry grasslands. Salix eriocephala, which was grown for basket making in several 
places, is still present decades after its cultivation was finished, threatening wet meadows of good 
condition in some cases. Its distinctive characteristics are also corrected in this study. Hungarian 
occurrences of Trifolium resupinatum s. l. were clarified by the revision of the herbaria collections. T. 
resupinatum s. str. is extremely rare in Hungary having only old data, while T. suaveolens (=T. 
resupinatum var. majus) is a bit more frequent. 

Further localities of some formerly known taxa are also published in this paper. Bromus 
catharticus has been found eastwards the Danube for the first time. A massive population of Crocus 
tommasinianus was discovered near Sopron (NW Hungary). Galeobdolon argentatum is established 
in several places in natural forest stands. Geranium lucidum, which is indigenous in calcareous forest 
communities of the Hungarian mountains, behaves as an invader in lowland forests on sand. Hordeum 
jubatum was found firstly at the Hungarian part of Lake Fertı showing invasion tendency. A 
herbarium specimen of Oxalis dillenii was found from 1926. Although this species is already frequent 
in Hungary, it was one of its earliest detection in Europe. 
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According to our research, the westernmost locality of Oxybaphus nyctagineus, which spreads 
along railways, is situated in Rábatamási. Panicum dichotomiflorum established also in pioneer 
communities and semi-natural grasslands in W Hungary. 

Though Potentilla norvegica had only one date formerly, a new locality was found along River 
Dráva (SW Hungary) in pioneer bank vegetation. Rhodotypos scandens, reported from one locality 
previously, is established in various places in hardwood forests. Senecio inaequidens, of which 
occurrences were restricted to the main railways between Hegyeshalom and Budapest, appeared at 
smaller railway stations of the western part of the country. Tragus racemosus exists also along 
railways, occupying practically all the territory of NW Hungary. Typha laxmannii was found for the 
first time in the Hungarian part of Kisalföld region in a mine lake. 
 
 
Bevezetés 
 
A gyorsan változó adventív flóra ismerete a florisztikai adatgyőjtés mellett sok más 
szempontból is fontos feladat, elég csak a mezıgazdaság vagy a természetvédelem 
számára nagy gondot okozó inváziós fajokat említeni. Ma is meglehetısen hézagosak 
információink egyes fajok aktuális elterjedésérıl, esetleges veszélyességérıl, gyakran 
(pl. Amaranthus, Chenopodium, Setaria nemzetség) határozási és taxonómiai nehéz-
ségekbıl fakadóan. Jelen dolgozat hazánkban kevéssé ismert vagy ismeretlen adventív 
taxonok új adatait összegzi, esetenként határozási segédletet nyújtva. 
 
 
Eredmények 
 
A dolgozat a 1999–2009 közötti terepi kutatások eredményeit közli Magyarország 
területérıl, összesen 32 taxonnal kapcsolatosan. Egyes taxonoknál herbáriumi revízióra 
is sor került a Magyar Természettudomány Múzeum Növénytárában. Az alkalmazott 
nevezéktan KIRÁLY  (2009a) munkán alapul, a taxonok felsorolása alfabetikus sorrend-
ben történik. A szerzık által bemutatott új lelıhelyek meghatározása a következı 
rendet követi: kistáj (MAROSI – SOMOGYI 1990), községhatár, helyi név, élıhely, 
megtaláló (győjtı) + évszám(ok), kvadrátazonosító. A herbáriumi revíziók adatainál a 
gyakori bizonytalanságok miatt a kistáj megnevezését nem rögzítettük. Ahol a kvadrát 
hiányos helymegadás következtében nem azonosítható egyértelmően, ott a „[*]” 
szimbólumot használtuk. Amennyiben a bizonyító példányok magángyőjteményben 
lelhetık fel, ott a következı rövidítéseket alkalmaztuk: HKG – Király Angéla és 
Gergely győjteménye (Völcsej), HMA – Mesterházy Attila győjteménye (Celldömölk). 
Amennyiben a lelıhelyadatoknál más szerzı nincs megadva, úgy azok Király Angéla 
és Király Gergely adatai. 
 
Enumeráció 
 
Amelanchier alnifolia (NUTT.) NUTT. (Rosaceae) 

• Soproni-hegység, Sopron, Sörházdomb, degradált gyertyános-tölgyesben egy 6 m magas, virág-
zó fácska (2008, HKG) [8365/1] 

Észak-amerikai faj, amely fıleg Európa középsı és nyugati részén kedvelt dísznövény, 
több országban (Németország: JÄGER – WERNER 2002; Norvégia: LID – LID 2005) 
meghonosodott, másutt (Nagy-Britannia: CLEMENT – FOSTER 1994) vitatott a státusza. 
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A szomszédos közép-európai országokból nem ismerjük adatát. Magyarországon az 
Amelanchier nemzetség amerikai képviselıit ritkán telepítik. A fajok határozása nem 
egyszerő, az általunk talált példányt MEYER et al. (2007) munkája alapján azono-
sítottuk. A soproni lelıhely a város közelében van, viszont az adott erdırészlet belsejé-
ben annyira eldugott helyen, hogy biztosak vagyunk benne, spontán elvadulásról, s 
nem egykori telepítésrıl van szó. 
 
 
Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (MOQ. ex ULINE et BRAY) CARRETERO et al. 
[Syn.: A. blitum subsp. polygonoides (ZOLLINGER) PROBST] (Amaranthaceae) 

Az A. blitum s. l. csoport meglehetısen bonyolult taxonómiájú, több, egymásnak 
ellentmondó feldolgozása ismert. Az ide sorolt alakokon belül az apró magvak és a 
kicsípett levélcsúcs alapján meglehetısen jól karakterizálható a subsp. emarginatus, 
amelyet a korábbi hazai flóramővek is említenek. Az alfajnak (amelyet HÜGIN 1987 
egyenesen fajként értékel) COSTEA et al. (2001) és WALTER – DOBEŠ (2004) 
munkájában egészen részletes morfológiai jellemzését olvashatjuk. WALTER – DOBEŠ 
(l. c.) és HÜGIN (l. c.) a – törzsalakkal ellentétben – amerikai eredető taxon európai 
terjedését is felvázolják, de magyarországi elıfordulásának csupán a tényét rögzítik, a 
terjedés ütemére nem tesznek utalást. SOÓ (1970) az alfajnak három hazai elıfordulását 
jelzi, mint ritka adventívét. BALOGH et al. (2004) adventív-taxonlistáján a subsp. 
emarginatus nem szerepel. A taxont 2006-ban a Rába mentén találtuk meg, majd ezt 
követıen az MTM Növénytára anyagát revideáltuk. A revízió során kiderült, hogy a 
taxonnak Barina Zoltán győjtései nyomán a Duna Budapest feletti szakaszán több 
lelıhelye van (feltehetı, hogy itt általánosan elterjedt). Az ország más részeirıl 
azonban egészen kevés adat ismert. Ezek közül egy nagy jelentıségő, ugyanis 
Simonkai győjtése 1873-ból származik, amely a kontinentális Európában az elsı 
(korábbi, 1822-es európai említése a Brit-szigeteken ismert, vö. BRENAN 1961). 

Az A. blitum subsp. emarginatus hazai adatainak összefoglalása, beleértve az újabb 
lelıhelyeket is: 

• Aba, „a Sárvíz partján” (BP 659239, Z. Barina, 2003, „A. blitum”, rev. G. Király „A. blitum 
subsp. emarginatus”) [8976/4] 

• Budapest (SOÓ 1970) [*] 
• Debrecen, „in ruderatis ad marg. segetum Oryzae dit. Hortobágy” (BP 417258, R. Soó, 1947, 

rev. Sz. Priszter „A. lividus var. adscendens”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [*] 
• Dunaalmás, „az iszaptó és Dunaalmás közt, Duna-part (BP 659233, Z. Barina – B. Pintér, 2003, 

„A. blitum”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8275/4] 
• „Dráva-sík” (SOÓ 1970) [*] 
• Dunabogdány, „Országúti-Hosszú-földek, Duna-part” (BP, Z. Barina – B. Pintér, 2003, „A. 

blitum”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8280/1] 
• Esztergom, „Búbánat-völgy, Törpe-sziget, Duna-part” (BP 659237, Z. Barina, 2003, „A. blitum”, 

rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8178/4] 
• Esztergom, „Szentkirályi-Duna dőlı, az öböltıl D-re a Kis-Duna partján” (BP 659236; Z. 

Barina, 2003, „A. blitum”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8278/1] 
• Keszthely, „in cultis” (BP 47718, L. Simonkai, 1873, rev. Sz. Priszter „A. lividus var. 

adscendens”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [9269/1] 
• Nyergesújfalu, „Felsı vasúti megálló mellett, Duna medrében” (BP 659235, Z. Barina, 2003, „A. 

blitum”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8277/1] 
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• Nyíregyháza, „a Fıiskola kollégiuma elıtt virágágyásban” (G. Király – M. Korda, 2009, HKG) 
[8096/1] 

• Rábagyarmat, „a Rába jobb partján a községtıl ÉNy-ra” (G. Király – A. Mesterházy, 2006, 
HKG) [9064/1] 

• Sopron, „járdaszélen a GYSEV pályaudvar elıtt” (2007–2009, HKG) [8365/2] 
• Süttı, „Süttıi-szigetek csúcsa és Süttı-felsı vm. között, Duna-part” (BP, Z. Barina, 2003, „A. 

blitum”, rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8276/2] 
• Szolnok (SOÓ 1970) [8887/1] 
• Tahi, „Öreg-Dunára dőlı, Duna-part” (BP 659231, Z. Barina – B. Pintér, 2003, „A. blitum”, rev. 

G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8280/4] 
• Visegrád, „Visegrád és Lepencefürdı, Duna-part” (BP 659238, Z. Barina, 2003, „A. blitum”, 

rev. G. Király „A. blitum subsp. emarginatus”) [8279/2] 

A herbáriumi revízió és saját megfigyelések alapján összeállítottuk az A. blitum 
subsp. emarginatus hazai elterjedési térképét (1. ábra). A taxon további terjedésére szá-
míthatunk ruderális társulásokban, folyópartokon, zátonyokon. 

 

 
 
1. ábra. Az Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (MOQ. ex ULINE et BRAY) CARRETERO et al. 

eddig ismert magyarországi elıfordulásai (eredeti) 
Fig. 1. So far known occurrences of Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (MOQ. ex ULINE et 

BRAY) CARRETERO et al. in Hungary (original) 
 
 
Bromus catharticus VAHL . (Poaceae) 

A Bromus nemzetség Ceratochloa DC. alnemzetségébe tartozó észak-amerikai faj. A 
B. catharticus-t POLGÁR (1912, 1914, 1918) több alkalommal győjtötte Gyırben. Igen 
bizonytalan az adata egy töredékes, 1950-bıl származó herbáriumi példány alapján 
Neszmély mellıl, majd hosszú szünet után BARINA  (2007) Környe mellett találta, 
utóbbi szerzı eddigi hazai adatait is összefoglalta. 
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A Ceratochloa alnemzetség tagjai könnyen megismerhetık az erısen lapított füzér-
kékrıl, melyben a toklászok gerince kifejezetten élelt. A B. catharticus a hazánkból 
szintén ismert B. carinatus-tól a csúcsán szálkátlan vagy legfeljebb 3 mm-es szálkájú 
toklászok alapján választható el. 

Új lelıhelye, amely az elsı a Dunától keletre: 
• Nyugati-Nyírség, Kálmánháza, az M3 autópálya Kálmánháza és Alsósima közötti felüljárójának 

füves rézsőin számos példány (G. Király – M. Korda, 2009, HKG) [8195/2] 
Az autópálya melletti területek füvesítését 2007-ben végezték, valószínőleg Festuca 

rubra és Lolium multiflorum magkeverékével. A B. catharticus magjai feltételezhetıen 
ezzel a keverékkel kerültek be a területre 2006-ban (a felüljáró átadásakor), ahol még a 
negyedik vegetációs periódusban is jelen van a faj, elsısorban a nem záródó gyepő 
ruderális gyomegyüttesekben. 
 
 
Calendula arvensis L. (Asteraceae) 

Mediterrán gyógy- és dísznövény, amelyet Közép-Európában elszórtan ma is ültetnek, 
alkalmilag elvadul (vö. PYŠEK et al. 2002, FISCHER et al. 2008). Korábbi magyar-
országi megfigyelései meglehetısen bizonytalanok. Elsıként WIERBIECZKI (1824) jelzi 
„in agris ad Jaurinum” helymegjelöléssel, de ennek és EBENHÖCH (ap. POLGÁR 1941) 
koroncói adatának helyességét POLGÁR (l. c.) kétségesnek tartja. JÁVORKA  (1925) 
szerint „Quarnero és egyebütt is elhurcolva”, de ebbıl nem derül ki, hogy a jelenlegi 
országterületen látta-e. SOÓ (1968) jelzi egykori Pécs melletti elıfordulását, de erre 
HORVÁT (1942) flóramővében nincs utalás. Valószínőleg ezen bizonytalanságoknak 
köszönhetı SOÓ (l. c.) megjegyzése: „egykori elıfordulása is kétes”. 

Elvadulva a következı helyen figyeltük meg: 
• Répce-sík, Sopronkövesd, a „Csárda” elıtti virágágyásokban ültetve és mellettük spontán 

terjedıben (2009, HKG) [8466/3] 
A C. arvensis a nálunk gyakori dísznövény C. officinalis L.-tıl fényes, vaskos 

lemező levelei, kisebb (1–3 cm átmérıjő) fészekvirágzatai és a fészekpikkelyeknél 
csak 1,5× hosszabb nyelves virágai alapján választható el. 
 
 
Campanula poscharskyana DEGEN (Campanulaceae) 

Dalmáciából származó sziklalakó növény, amelyet DEGEN (1908) írt le Dubrovnik 
térségébıl. Eredeti élıhelyén ritka, veszélyeztetett faj, rákerült az IUCN 1997-es Vörös 
Listájára is (WALTER – GILLETT  1998). Az 1960-as évek óta forgalmazzák dísznövény-
ként, elvadulására, meghonosodására azonban nagyon kevés adatot találtunk. MELZER 
(1973) Grazból, WALTER et al. (2002) Salzburgból, HETZEL (2006) néhány németor-
szági lelıhelyrıl jelzi elvadulását. Hazai elıfordulásait a következı helyeken találtuk: 

• Soproni-medence, Sopron, a Zsilip u. egyik mészkıhabarcsos kerítésén és elıtte a járda 
repedéseiben (1998–2009, HKG) [8365/1] 

• Vác–Pesti-Duna-völgy, Budapest, a Margit-sziget É-i oldalán, mesterséges tavacskák melletti 
rakott kıfalakon (2007, HKG) [8480/3] 

Mindkét jelzett lelıhelyen több száz töves állománya él, amelyben magoncok, fiatal 
és idıs példányok egyaránt megtalálhatók. A populációk kialakulása bizonyára több 
évtizedet vett igénybe (Sopronban több mint 10 éve figyeljük), így a C. poscharsky-
ana-t egyértelmően a hazai flóra meghonosodott fajai közé sorolhatjuk. 
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Chenopodium album L. subsp. pedunculare (BERTOL.) MURR (Chenopodiaceae) 

A Ch. album subsp. pedunculare a Ch. album agg. képviselıje. SOÓ (1970) csupán a 
Ch. album subsp. album alatti formaként, AELLEN (1960) pedig változatként említi. Az 
újabb európai források azonban alfajként (WISSKIRCHEN – HAEUPLER 1998, WALTER 
2008) vagy fajként (PAŚNIK  1999, DOSTÁLEK 2002) kezelik. A taxon eredete tisztá-
zatlan, elterjedése hézagosan ismert. Ezt nagyrészt azzal magyarázható, hogy a legtöbb 
országban sokáig nem különítették el a Ch. album s. str.-tól. Valószínőleg európai 
areájú (PYŠEK et al. 2002), amely hiányzik a kontinens északi felébıl (vö. STACE 1997, 
UOTILA  2001). Közép-Európában PYŠEK et al. (l. c.) szerint archeofiton, WALTER 
(2008) szerint akár ıshonos is lehet. Ausztriában nem ritka (WALTER l. c.), Szlovéniá-
ban (JOGAN 2001a, 2001b) és Szlovákiában (KOPERDÁKOVÁ 2004) a közelmúltban 
került elı néhány helyen, ismert Csehországból (DOSTÁLEK 2002), Lengyelországból 
(PAŚNIK  1999) és Németországból (WISSKIRCHEN – HAEUPLER 1998) is. 

A Ch. album subsp. pedunculare-nak hazánkból egyetlen bizonytalan publikált 
adata ismert: POLGÁR (1933) „Ch. album subsp. viride L. var. pedunculare MOQU.” 
néven Gyırbıl „an schattigen Stellen” megjegyzéssel közölt megfigyelése. Polgár Sán-
dor (elismert Chenopodium-specialista) tudásában nem kételkedhetünk, viszont az 
MTM Növénytárában nem találtunk olyan, tıle származó lapot, amely egyértelmően e 
taxoné. Emiatt nem tisztázható, hogy adata a mai értelmezésnek megfelelı subsp. 
pedunculare-ra vonatkozott-e. A Ch. album subsp. pedunculare nem szerepel BALOGH 
et al. (2004) listáján, de az utóbbi évek terepkutatásai nyomán, Johannes Walter (Bécs) 
segítségével sikerült igazolni hazai meglétét. Feltehetıen nem ritka, elıfordulására 
leginkább kalászosok tarlóin lehet számítani, ahol esetenként tömegesen gyomosít. 
Ugyancsak várható elıfordulása útszéli ruderális gyomtársulásokban is. Általunk is-
mert aktuális lelıhelyei: 

• Alsó-Kemeneshát, Celldömölk, Ság-hegy turistaháza mellett (A. Mesterházy, 2009, HMA) 
[8768/4] 

• Északkelet-Nyírség, Baktalórántháza, az Ófehértó felé vezetı közút mellett, gyomtársulásban 
(2009, HKG) [8098.1] 

• Fertı-medence, Sarród, a Fertıújlakra vezetı út É-i oldalán, a vasúti átjárótól ÉNy-ra, gabona-
tarlón (G. Király – J. Walter, 2006, HKG) [8367/1] 

• Mosoni-sík, Rajka, horgásztó mellett a község belterületén (G. Király – Gy. Pinke, 2007) 
[8069/1] 

• Rábai teraszos sík, Rábapaty, Bogár-tó, kukoricaföldön (A. Mesterházy, 2009) [8667/3] 
• Répce-sík, Hegyfalu, Répce-part (A. Mesterházy, 2009) [8667/1] 
• Soproni-hegység, Sopron, a Lıvér uszoda melletti gyomtársulásokban (G. Király – J. Walter, 

2006) [8365/1] 
• Soproni-medence, Kópháza, a harkai vasútállomás elıtti nedves tarlókon (2007) [8365/4] 

A terepi megfigyeléseket követıen ellenıriztük az MTM Növénytárának Cheno-
podium-anyagát, ahol két lap bizonyítja régebbi hazai elıfordulását: 

• Budapest, „IX. kerület, ad vias” (BP 371388; A. Pénzes, 1946 „Ch. album” – rev. L. Felföldy 
„Ch. album var. integrum”, rev. G. Király „Ch. album subsp. pedunculare”) [8580/2] 

• Dunakeszi, „in agris” (BP 371386; A. Pénzes, 1970 – rev. L. Felföldy „Ch. album var. 
integrum”, rev. G. Király „Ch. album subsp. pedunculare”) [8380/4] 
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Érdekesség, hogy a Növénytár lapjai között egy-egy szlovákiai és romániai győjtés 
is szerepel: 

• Szlovákia, „Steinberg ad Dobsinam” (BP 347185; G. Lengyel, 1926) 
• Románia, „Brassó” (BP 45532; G. Moesz, 1904 „Ch. polyspermum”) 
 
A herbáriumi revízió és saját megfigyelések alapján összeállítottuk a Ch. album 

subsp. pedunculare hazai elterjedési térképét (2. ábra). 
A Ch. album subsp. pedunculare viszonylag kis termető, általában alacsonyabb 60 

cm-nél. Elsısorban elfekvı, majd felegyenesedı alsó oldalágairól, az alsó szárlevelek 
kivételével ép szélő leveleirıl, s hosszú, gyakran csak egyetlen virágot tartalmazó 
virágzati oldalágairól ismerhetı fel. Nem ritkák a subsp. album keskeny levelő alakjai 
felé átmenetet mutató egyedei sem, ez alátámasztja csupán alfajként történı értékelését. 
Az újabb tapasztalatok alapján a Ch. album agg. hazai képviselıinek elkülönítésére 
készített kulcsban (KIRÁLY  2009b) a subsp. pedunculare is megtalálható. 
 

 
 

2. ábra. A Chenopodium album L. subsp. pedunculare (BERTOL.) MURR eddig ismert magyarországi 
elıfordulásai (eredeti) 

Fig. 2. So far known occurrences of Chenopodium album L. subsp. pedunculare (BERTOL.) MURR in 
Hungary (original) 

 
 
Crocus tommasinianus HERB. (Iridaceae) 

A növény „klasszikus” (bár feltehetıen nem természetes) hazai állománya Külsı-
Somogyban, Gyulaj mellett található, ahol a korábban felfedezett Crocus-populációról 
végül PRISZTER (1964) állapította meg, hogy e nyugat-balkáni fajhoz tartozik. Késıbb 
KEVEY (1990) tudósít egy új lelıhelyrıl a Villányi-hegységben, amelyrıl késıbb 
(KEVEY – HORVÁT 2000) kiderült, hogy szándékos ültetés terméke. Ezeken kívül a faj 
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több hazai botanikus kertben, így a soproniban is megtalálható. Ennek ellenére egészen 
meglepı volt hatalmas új állományának felfedezése a Soproni-hegységben, ahol 
Udvardy Ferenc természetvédelmi ır 2009. márciusában 2 helyen is megtalálta: 

• Soproni-hegység, Ágfalva, a Pisztrángos-tó északi oldalán fekvı kaszálóréten, >1000 virágzó tı 
(leg. F. Udvardy, det. G. Király, 2009, HKG) [8364/2] 

• Soproni-hegység, Ágfalva, az Alsó- és Felsı-Tödl csúcsok közötti völgyben, beerdısült egykori 
réteken, cserjés-fiatalos helyeken >100 tı (leg. F. Udvardy, det. G. Király, 2009) [8364/2] 

Az elsı lelıhelyen Eranthis hiemalis, míg a második lelıhelyen Ruscus aculaetus 
és egy piros virágú Helleborus-taxon is nıtt a Crocusokkal, több más tényezı mellett 
ez is egyértelmően a szándékos ültetésre utal. A hatalmas egyedszám alapján a kiül-
tetés évtizedekkel ezelıtt történhetett. 
 
 
Datura wrightii REGEL (Solanaceae) 

A Datura nemzetségbıl Magyarországon a D. stramonium L. régóta meghonosodott 
szántóföldi gyomnövény. Ezen kívül SOÓ (1968) a közép- és észak-amerikai D. 
innoxia MILL . alkalmi elvadulását jelzi, amelyet más európai országokból is közöltek 
(pl. CLEMENT – FOSTER 1994, PYŠEK et al. 2002). Késıbb több jelzés (CLEMENT 1998, 
MELZER 2005, LAMBINON  2006, VERLOOVE 2008) világossá tette, hogy e faj rokon-
sági körébıl még egy (hasonló származású) taxon (D. wrightii) elıfordul Európában, 
amelyet a hiányos határozókulcsok következtében sokáig nem ismertek fel. 

Mindkét említett faj dísz- és gyógynövény, amelyek elvadulását fıleg ruderális 
társulásokban említették. A D. stramonium-tól könnyen elválaszthatók a hatalmas (>10 
cm hosszú) virágok és az éretten lehajló termés alapján. Egymástól történı elkülöní-
tésükben a szár és a termés szırözöttségére támaszkodhatunk: míg a D. innoxia-nál 
elálló, hosszabb mirigyes szırökbıl, addig a D. wrightii esetében a száron rásimuló, a 
termésen mereven elálló, rövid, mirigytelen szırökbıl áll. (A hazánkból csak dísznö-
vényként ismert D. metel L.-nél mind a szár, mind a termés kopasz, legfeljebb érdes). 

Sopron és Budapest környékén az alakkörhöz tartozó növényeket többfelé ültetik, 
rendszeres, tartós elvadulásaik is ismertek, elsısorban falak tövén, házak elıtti gondo-
zott vagy gondozatlan kertekben. A fent ismertetett szakirodalom segítségével vizsgál-
tuk e növények faji hovatartozását, amely eredményeként a D. innoxia mellett (a hazai 
flórára új adventív taxonként) több lelıhelyrıl a D. wrightii is elıkerült: 

 
D. innoxia: 

• Kıszeg-hegyalja, Peresznye, Rákóczi u. (2009, HKG) [85665/4] 
• Répce-sík, Újkér, Alszopor, Hunyadi u. (2009, HKG) [8566/4] 
• Soproni-medence, Sopron, Huszár u. (leg. M. Korda, det. G. Király, 2009, HKG) [8365/2] 

 
D. wrightii: 

• Soproni-hegység, Sopron, Borsmonostori u. (2009) [8365/1] 
• Soproni-medence, Sopron, Király J. u. (2008, HKG) [8365/2] 
• Répce-sík, Csepreg, Ady E. u. (2009, HKG) [8666/1] 
• Répce-sík, Sopronhorpács, Bem J. u. (2009, HKG) [8566/1] 
• Tétényi-fennsík, Budapest XXII. ker., a 7-es út mellett (leg. M. Korda, det. G. Király, 2008) 

[8579/4] 
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Elaeagnus umbellata THUNB. (Elaeagnaceae) 

Kelet-ázsiai faj, amely elsısorban a széleskörő kertészeti célú terjesztésnek köszön-
hetıen meghonosodott, sıt özönfajként lép fel Észak-Amerika keleti felében (ZHENG et 
al. 2004). Európában szintén elıfordul kertekben, de kevés kivadulással (pl. Nagy-Bri-
tannia, CLEMENT – FOSTER 1994). A korábbi hazai flóramővek nem utalnak rá, nem 
találjuk SOÓ (1966) összegzésében sem, újabb hazai kertészeti katalógusokban viszont 
nem ritkán szerepel. A hazai adventív fajok listájára (BALOGH et al. 2004) jelen dolgo-
zat elsı szerzıjének javaslatára került fel, mint alkalmilag kivaduló növény.  

Ismert hazai lelıhelyei: 
• Alsó-Kemeneshát, Egyházaskeszı, a Csererdıtıl D-re, akácosodó útszélen egy terméses példány 

(2003) [8569/4] 
• Fertımelléki-dombság, Fertırákos, a „Pozsonyi úti” kıfejtıtıl É-ra fekvı homokkıfejtésen egy 

terméses példány (2002) [8265/4] 

A faj az Elaeagnus nemzetség lombhullató tagjai közé tartozik. Levelei megnyúlt 
tojásdadok, t-k. ép szélőek, kezdetben mindkét oldalukon, késıbb csak fonákukon (az 
ezüstösök mellett) barnás pikkelyszırökkel is borítottak. A csésze csöve kb. 2× olyan 
hosszú, mint a csészecimpák. A termés <10 mm hosszú, húsos, pirosas színő, nem 
csüngı. A nálunk is gyakori E. angustifolia L.-tıl könnyen elválasztható pikkelyszırei, 
levélalakja és termése alapján. A hazánkban ritkábban ültetett E. commutata BERNH. ex 
RYDB.-nál a levél színe maradóan pikkelyszırös bevonatú, termése száraz, ezüstös 
felszínő, míg az E. multiflora THUNB. termései >10 mm hosszúak, feltőnıen hosszú 
kocsányon csüngık, csészecsöve pedig kb. olyan hosszú, mint a csésze cimpái (MEYER 
et al. 2007). 
 
 
Euphorbia glyptosperma ENGELM.   
[Syn.: Chamaesyce glyptosperma (ENGELM.) SMALL ] (Euphorbiaceae) 

Az Euphorbia nemzetség Chamaesyce S.F. GRAY alnemzetségébıl Magyarországon 
eddig 3 fajt figyeltek meg, közülük az E. maculata L. terjedıben van, míg az E. humi-
fusa WILLD . és az E. nutans LAG. néhány (zömmel archív) megfigyeléssel rendelkezı 
ritkaság (SIMON 2000). A felsoroltakon kívül más fajok megjelenése is várható volt, 
hiszen Közép-Európában további fajokat is találtak (Ausztriában – WALTER et al. 2002 
– hat, Svájcban – RÖTHLISBERGER 2007 – hét faj elıfordulását említették). 

Az E. glyptosperma (ahogy az alnemzetség fajainak nagy része) észak-amerikai 
származású. Európában HÜGIN – STARLINGER (1997) bizonyította be elıfordulását, 
Ausztriából, Bécs mellıl (bár némi késéssel, hiszen elsı herbáriumi példánya 1964-bıl 
származik). Svájcból BRODTBECK et al. (1997) közölték (Basel mellıl), itt azonban 
alkalmi megtelepedı lehetett, mert utána ismételt kereséssel sem találták meg 
(RÖTHLISBERGER 2007). A kontinensen ezen kívül Franciaországban, Macedóniában 
és Olaszországban találták (HÜGIN – STARLINGER 1997). 

Az E. glyptosperma Magyarországon a következı lelıhelyen került elı: 
• Kiskunsági-homokhát, Táborfalva, a községtıl DNy-ra 2 km-re, a táborfalvi katonai lıtér több 

pontján, iniciális homoki társulásokban és nyílt, ruderális gyomtársulásokban több száz példány 
(leg. B. Józsa, det. G. Király, 2009, BP, HKG) [8982/2] 

A növény a területen egyértelmően meghonosodottnak tekinthetı. Az erıs populá-
ció kialakulásának idıpontjáról nincsenek információink. Elıfordulása figyelemre 
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méltó olyan pionír homoki növényközösségekben, ahol többek között Corispermum 
nitidum, Gypsophila arenaria, Polygonum arenarium is megtalálható. A felfedezés 
után ellenıriztük az MTM Növénytárának anyagát, ahol az E. maculata-nak számos 
lapja található, e lapok közt „elrejtve” egy budapesti E. humifusa-példánnyal. Sajnos, 
utóbbi faj dossziéja nem volt a revízió számára hozzáférhetı (mivel e faj kopasz 
termései révén hasonlít az E. glyptosperma-ra, az anyag további vizsgálata szükséges). 
E. glyptoperma lapot a győjtemény hozzáférhetı részében nem találtunk. 

Az Euphorbia nemzetség magyar nyelvő határozókulcsába (KIRÁLY  2009c) a 
következı kiegészítést javasoljuk (HÜGIN – STARLINGER 1997, HÜGIN 1998 és 
FISCHER et al. 2008, valamint saját megfigyelések alapján, lásd 3. ábra): 
 

1a A levelek átellenesek, vállukon gyakran aszimmetrikusak, pálhásak (subgenus Chamaesyce) .....2 

1b A levelek szórt állásúak (v. kivételesen átellenesek: E. lathrys), vállukon szimmetrikusak, 
pálhátlanok....................................Euphorbia s. str. (Euphorbia s. l. subgenus Esula, Tithymalus) 

2a A szár alig elágazó, felemelkedı v. felálló. A levél 10–30 mm hosszú. A cyathiumok álernyıben 
állnak. – A levél tojásdad v. széles-lándzsás, főrészes szélő, felül többnyire vörös folttal. A tok 
kopasz. H: 15–40 cm. Th. VII-IX. E. nutans LAG. – Bókoló k. 

2b A szár dúsan elágazó, heverı, a talajra nyomott. A levél lemeze 3–10 mm, nyele 1 mm hosszú. A 
cyathiumok magánosak. – A szár gyakran vörös. A levél ált. csak csúcsán fogacskás. A tok 1,5–2 
mm széles.......................................................................................................................................3 

3a A szár és a tok rányomottan szırös, a levelek legalább fonákukon szırösek. – A levél hosszúkás-
tojásdad v. -lándzsás, gyakran vörös foltos. A mag 3–5 gyenge keresztránccal. H: 1–3(–10) cm, 
az elfekvı szár –50 cm. Th. VI-X. E. maculata L. – Foltos k. 

3b A szár, a levelek és a tok kopasz....................................................................................................4 

4a A mag sima, nem keresztráncos. – A levél elliptikus, ritkán tojásdad v. visszás-tojásdad. H: 1–
3(–10), az elfekvı szár –50 cm. Th. VI-X. E. humifusa WILLD . – Kúszó k. 

4b A mag 4–6 határozott keresztránccal. – A levél hosszúkás-elliptikus. H: 1–3(–10), az elfekvı 
szár –30 cm. Th. VII-X. E. glyptosperma ENGELM. – Barázdáltmagvú k. 

 

  

 
3. ábra. Euphorbia glyptosperma ENGELM.; A – tok; B – mag (2009, Táborfalva) 
Fig. 3. Euphorbia glyptosperma ENGELM.; A – capsule; B – seed (2009, Táborfalva) 

0,5 
mm 

0,5 
mm 

A B 
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Galeobdolon argentatum SMEJKAL (Lamiaceae) 

A taxont SMEJKAL (1975) írta le, mint a Galeobdolon luteum agg. kisfaját, amely 
feltételezhetıen kultúrában keletkezett. A G. argentatum legfeltőnıbb bélyege a leve-
lek kiterjedt fehér foltossága. Az alakkör nálunk vadon élı képviselıi közül a (gyakori) 
G. montanum PERS. ex RCHB.-tól megkülönbözteti továbbá alul kopasz vagy legfeljebb 
élein rövid szırő szára, a G. luteum HUDS. s. str.-tól pedig a legalább 12 mm hosszú 
terméses csésze. A rokon taxonokhoz hasonlóan intenzív telepképzésre képes erıteljes 
indáival. 

A taxont a legtöbb közép-európai határozó faji rangon tárgyalja. Hazánkban elıször 
SOÓ (1980) említi, lelıhelyek megjelölése nélkül. Kivadulásáról BÖLÖNI et al. (2000) 
tudósítanak, akik Gyula mellett egy keményfás ligeterdıben találták. BALOGH et al. 
(2004) meghonosodott neofitonként tartják számon. 

Az utóbbi években több helyen került elı viszonylag jó természetességi állapotú 
erdıkben, ahová feltehetıen a kerti növényhulladék kihelyezésével kerülhetett, majd 
vegetatív úton nagy telepeket hozott létre. Ez alapján feltételezhetı, hogy egyre gyako-
ribb elıfordulásával, lokálisan inváziószerő fellépésével számolhatunk – akár olyan 
alföldi területeken is, ahol az ıshonos Galeobdolon-taxonok nem is fordulnak elı. 

Újabban ismertté vált lelıhelyek: 
• Kapuvári-sík, Sopronnémeti, a település Ny-i szélén található parkszerő keményfás-ligeterdıben 

(2004) [8469/3] 
• Kis-Balaton-medence, Hévíz, a Hévízi-csatorna melletti kemping mögött, égeresben (2007) 

[9269/1] 
• Kıszegi-hegység, Velem, a Szt. Vid-hegy D-i lábánál, gyertyános-tölgyesben (2009) [8664/2] 
• Répce-sík, Völcsej, a templom melletti parkban (2000) [8566/2] 
• Soproni-hegység, Sopron, a Récényi út mellett a Füzes-árok felett, gyertyánelegyes telepített 

erdeifenyvesben (2009) [8365/1] 

 
 
Geranium lucidum L. (Geraniaceae) 

A Dunántúli-középhegység mészkıtörmelékes talajú erdeinek gyakori, bizonyára 
ıshonos növénye, amely megtalálható a Bükkben és a Mecsekben is, továbbá lösz-
szurdokokban Külsı-Somogyban (SOÓ 1966). Másodlagos terjedésére GALAMBOS 
(1998) hívta fel a figyelmet, aki a Pannonhalmi-dombság akácosaiban találta (e 
területrıl POLGÁR 1941 még nem jelezte). A Pannonhalmi-dombságról újabb adatokat 
közölt SCHMIDT – LENGYEL (2008). 

Az Alföldön (a Mezıföld homoki erdeiben) KEVEY (2001) fedezte fel. Az elmúlt 
években a Kisalföld két, valamint a Nagyalföld egy újabb pontján is elıkerült. A jövı-
ben homok ill. lösz alapkızető alföldi erdıkben további terjedésére kell számítani. 

Az új lelıhelyek: 
• Bácskai löszös síkság, Mélykút, Öregmajortól É-ra fekvı erdı Ny-i szélén, akácelegyes, 

jellegtelen homoki tölgyesben (2009) [9782/2] 
• Pápa–Devecseri-sík, Csót, a Csíkvándi–Bakony-ér mellett a 170,5 m-es pont alatt, jellegtelen 

égeresben (2005) [8671/2] 
• Pápa–Devecseri-sík, Vanyola, Pápanyıgér, Irtás-erdı ÉNy-i része, akácelegyes homoki erdık-

ben (2005) [8671/1] 
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Hordeum jubatum L. (Poaceae) 

A dísznövényként ültetett és elvaduló faj elıfordulásáról tiszántúli szikes területeken 
ENDES (1991), majd PENKSZA (2000) és SIMON (2000) számolt be. BALOGH et al. 
(2004) szerint meghonosodott neofiton. A Fertı-tó ausztriai oldalán késıbb szintén fel-
bukkant, fıleg degradált sziki növénytársulásokban (FISCHER et al. 2008); 2008-ban 
elıkerült a Fertı hazai oldalán is. Jellemzı elıfordulási helyei a vízimadarak által 
taposott, trágyázott enyhén szikes talajú partok, ahol a következı növényfajok társasá-
gában található: Atriplex prostrata, Bolboschoenus maritimus s. str., Carex secalina, 
Chenopodium chenopodioides, Crypsis aculeatus, Crypsis schoenoides, Salicornia 
europaea, Spergularia maritima. 

Az eddig ismert lelıhelyek: 
• Fertı-medence, Sarród, „Borsodi-dőlı”, több hektáron szórványosan számos példány (2008, 

HKG) [8367/1] 
• Fertı-medence, Sarród, Fertıújlak „Szikes”, néhány tı (2008) [8367/1] 

 
 
Leymus arenarius (L.) HOCHST. [Syn.: Elymus arenarius L.] (Poaceae) 

Tengerparti homokdőnék növénye (CONERT 2002), amelyet a kontinens belsejében – 
gyakran különbözı nemesített változatokban – régóta ültetnek díszkertekbe, sıt mozgó 
homokfelszínek megkötésére is. Szerepel egyes hazai kertészetek kínálatában is, de 
kivadulásáról nincs pontos adatunk. BALOGH et al. (2004) adventív listáján az alkalmi 
neofitonok közé sorolták, PENKSZA (2009) szintén alkalmi elvadulását említi. Hasonló 
információkkal rendelkezünk róla Közép-Európa más területeirıl is, így Csehor-
szágban alkalmi adventív (PYŠEK et al. 2002), Ausztriában – bár ismert egy adata – 
pedig nem tekintik bizonyítottnak kivadulását (WALTER et al. 2002). Tarackos növény, 
amely számára megfelelı termıhelyeken nagy klónok képzésére képes, így fıleg 
száraz gyepekben potenciális invádornak tekinthetı. Megtelepedésére kerti hulladék 
vagy talaj meggondolatlan kihelyezése esetén számíthatunk. 

Meghonosodott, terjedı állományát a következı helyen jegyeztük fel: 
• Veszprém–Devecseri-árok, Inota, a 8. sz. fıút mellett az erımő bejárati útjánál nagy klónokat 

alkot (2003) [8875/1] 
 
 
Lupinus luteus L. (Fabaceae) 

Mediterrán elterjedéső, Közép-Európában fıleg korábban sokfelé termesztett faj. SOÓ – 

JÁVORKA  (1951) szerint hazánkban 1944-ben 10 ezer hektáron mővelték. Feltételezett 
elvadulását BOROS (1932) a Nyírség egy pontjáról („Nyírbakta”), SOÓ (1966) pedig 
„Belsı-Somogy” területérıl jelezte. Újabb adatait egyik térségbıl sem publikálták. 
Nyírségi terepbejárásaink során a következı helyen került elı: 

• Északkeleti-Nyírség, Nyírgyulaj, a községtıl 1,5 km-re ÉK-re, homokra telepített fiatal akáco-
sokban és nemesnyarasokban többfelé (G. Király – M. Korda, 2009, HKG) [8098/4] 

Az új lelıhelyeken az erdıtelepítések aljnövényzetére degradált pionír homoki 
gyepek jellemzıek, Arenaria serpyllifolia, Filago arvensis, F. minima, Setaria spp. 
elıfordulásával. A közelben nyoma sem volt a faj kultiválásának, a területen feltehe-
tıen hosszabb idı óta önfenntartó állomány él. A növény térségben valószínőleg más-
hol is elıfordul, meghonosodottnak tekinthetı. 
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Malva sylvestris L. subsp. mauritiana (L.) A. et GR. (Malvaceae) 

A törzsalak hazánkban közönséges, e taxon elıfordulását azonban még nem említették 
az ország területérıl, SOÓ (1966)-nál mint nálunk nem élı alfaj szerepel. Több 
szomszédos országból jelezték mint termesztett gyógynövényt (Szlovákia: HLAVA ČEK 
1982) vagy alkalmi adventívet (Ausztria: ESSL 2003). 

Egyes források taxonómiailag kritikusnak vélik, változat rangján (FISCHER et al. 
2008) vagy csak a M. sylvestris szinonímjaként (JÄGER – WERNER 2002) kezelik. 
Elkülönítése a M. sylvestris törzsalakjától a szirmok sötét- vagy feketésbordó színe 
alapján végezhetı el, de átmeneti alakok azonosítása valóban problémás. 
Tipikus példányait az alábbi helyszínen figyeltük meg: 

• Csornai-sík, Maglóca É, a 114,9 m-es magassági ponttól a Keszeg-ér felé, dőlıút szélén (G. 
Király – A. Nagy, 2004, HKG) [8369/2]  

 
 
Oxalis dillenii JACQ. (Oxalidaceae) 

A magyar flóra ma már meglehetısen gyakori (vö. SIMON 2000, KIRÁLY  2003) észak-
amerikai származású adventív növénye, amelynek elıfordulását taxonómiai és nómen-
klatúrai problémák miatt meglehetısen késın sikerült pontosítani. Hazánkból TRAXLER 
(1970) publikálta elıször, majd herbáriumi revízió (BP) alapján HOLUB (1972) 6 
lokalitást sorolt fel, melyek közül szegedi jelzése (1934, leg. F. Kováts) bizonyult a 
legrégebbinek. Ezek az adatok európai szinten is kifejezetten korai megtelepedést 
sejtetnek, hiszen a Brit-szigeteken 1951-ben (YOUNG 1958), Németországban 1961-
ben (SCHOLZ 1967) sikerült elıfordulását megerısíteni, Csehországból PYŠEK et al. 
(2002) nem adnak meg pontos idıpontot megjelenésével kapcsolatban. Ausztriából 
elsı bizonyító példánya 1924-bıl származik (SCHOLZ l. c.), talán a legelsı európai 
hiteles adatként, míg Horvátországból (Rijeka) SOÓ (1927) jelezte. 

Az MTM Növénytára korábban részben feldolgozatlan Oxalis-anyagának átnézése 
során elıkerültek a fajnak olyan herbáriumi lapjai, amelyeket még nem publikáltak és 
győjtési idıpontjuk miatt feltétlenül közlésre érdemesek (a felsorolt lapokat Király G. 
revideálta és azonosította O. dillenii-ként): 

• Bagola, „in pascuis” (leg. Á. Károlyi, BP, 1965) 
• Budapest, „a Mőegyetem udvarának pázsitjában” (szerzı nélkül, BP, 1943) 
• Debrecen, „Nagyerdı” (leg. R. Soó, BP, 1935) 
• Nagykanizsa, „Felsıvárosi-erdı” (leg. Á. Károlyi, BP, 1965) 
• Sárvár, „in caeduis” (leg. Á. Károlyi, BP, 1965) 
• Tiszabezdéd, „agris verus Tisza” (leg. Á. Boros, BP, 1926) 

A felsorolásból az 1926-os tiszabezdédi győjtés jelen ismereteink szerint a faj 
második legrégebbi európai megfigyelése. Az élıhely megjelölését tekintve pedig fel-
tételezhetjük, hogy akkor már nem csupán mint alkalmi városi adventív, hanem mint 
meghonosodott szántóföldi gyom is jelen volt hazánkban. 
 
 
Oxybaphus nyctagineus (MICHX.) SWEET (Nyctaginaceae) 

Észak-amerikai származású adventív faj, amelynek már SOÓ (1970) ismerteti több 
adatát, BALOGH et al. (2004) pedig már özönnövényként sorolja be. Fıleg vasutak, 
utak mentén terjed, legintenzívebben a homokvidékeken. A Kisalföldön saját megfi-
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gyeléseink szerint Komárom térségében már nem ritka, a táj nyugati felén eddig 
azonban nem figyelték meg. Meglepı, tömeges felbukkanása: 

• Kapuvári-sík, Rábatamási, a vasútállomás mögött gyomos rézsőn >100 példány (2008, HKG) 
[8468/2] 

 
 
Panicum dichotomiflorum MICHX. (Poaceae) 

Észak-Amerikából származó gyomnövény, amely útszéleken, pionír ruderális élıhelye-
ken került elı az ország több pontján, fıleg a Nyugat- és Dél-Dunántúlon (CSIKY et al. 
2004). Azóta a Nyugat-Dunántúlon az alábbi újabb lelıhelyei váltak ismertté: 

• Felsı-İrség, Csákánydoroszló, a Büksi-rét felé vezetı út padkáin (2005) [9064/2] 
• Felsı-İrség, Rátót, a vasútállomás vágányai között (2006) [9064/2] 
• Felsı-Rába-völgy, Csákánydoroszlótól D-re, belvizes szántókon (2006) [9064/2] 
• Felsı-Rába-völgy, Csörötnek, Rába-híd mellett a part nedves homokján (2009, HKG) [9064/1] 
• Felsı-Rába-völgy, Rábagyarmat, a Rába kavicsos zátonyán (2006) [9064/1] 
• Vend-vidék, Apátistvánfalva, a Zsidai-patak felett felhagyott kavicsfejtésen (2009) [9064/3] 
• Vend-vidék, Orfalutól É-ra erdık közötti gyomos üde réten (2009) [9163/2] 
• Vend-vidék, Szentgotthárd, Rábatótfalu Ny, a Szakonyfalu felé vezetı út elágazásánál, útszélen 

(2009) [9063/3] 

A fenti adatok alapján a térségben meghonosodottnak tekinthetı. Érdekesség, hogy 
szántókon csak egy helyen került elı. Elıfordulása a Vend-vidék zárt erdıtömbjén 
belül arra utal, hogy számítani kell inváziószerő terjedésére, amely érintheti a termé-
szetes pionír élıhelyeket is. Apátistvánfalva melletti lelıhelyen Eleocharis carniolica, 
E. ovata, Peplis portula mellett nedves kavicson, pionír társulásokban figyeltük meg, 
Orfalutól É-ra leromlott kékperjés réten, Juncus effusus, Trisetum flavescens mellett 
nıtt. 
 
 
Panicum riparium H. SCHOLZ (Poaceae) 

Az Elba és Odera menti pionír gyomtársulásokból a közelmúltban leírt faj, amely való-
színőleg az Észak-Amerikából behurcolt özöngyomból, a P. capillare L.-bıl alakult ki 
Európában (SCHOLZ 2002). A németországi azonosítást követıen a fajt Ausztria több 
pontján is kimutatták (HOHLA 2006, STÖHR et al. 2007), így pl. elıkerült Stájer-
országban, Graz mellett is. A faj hazánkban a következı lelıhelyeken bukkant fel: 

• Kelet-Zalai-dombság, Zalaszentlászló, Szentimrepuszta, lovastanya, gazdasági épületek melletti 
kavicsos gyomtársulásban tömeges (2007, HKG) [9168/2] 

• Kelet-Zalai-dombság, Zalaszentlászló és Zalakoppány között a közút rézsőjén a Zala hídja 
közelében, elszórtan (2007) [9168/2] 

• Kelet-Zalai-dombság, Zalaszentgróttól D-re, a Csáfordra bevezetı közút elágazója közelében 
útrézsőn, elszórtan (2007) [9068/3] 

Az elsı hazai lelıhelyen (Zalaszentlászló) a megtaláláskor a növény P. capillare-
szerő benyomást tett, attól azonban a laza virágzatok alapján érezhetıen elválasztható 
volt. A határozási nehézségek miatt (a növényt nem sikerült azonosítani BARKWORTH 
et al. 2003 és BARKWORTH et al. 2007 monográfiája alapján sem) segítséget kértünk 
Hildemar Scholz-tól (Berlin), aki a győjtött példányokban felismerte az általa leírt P. 
riparium-ot. A taxon a P. capillare-tól viszonylag nehezen különböztethetı meg, a 
határozóbélyegek (SCHOLZ l. c. alapján, némileg kiegészítve) a következık: 
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1a A buga sokvirágú, terebélyes, az összes füzérke kocsánya legalább 4× hosszabb a füzérkénél. A 
füzérke 0,8–1 mm széles, hegyes. A felsı pelyva 7–9 erő. ............................................P. capillare 

1b A buga kevesebb virágú, laza, a felsı füzérkék egy részének kocsánya 1–2× hosszabb a füzér-
kénél. A füzérke 0,7–0,8 mm széles, hosszan kihúzott csúcsba hegyesedı. A felsı pelyva 5–7 erő 
.......................................................................................................................................P. riparium 

 

A hazai (zalai) példányok füzérkehossza 2,3–2,5 mm, füzérkeszélessége 0,70–0,75 
mm volt. A felsı pelyva 5, míg az alsó toklász 5(+2 igen gyenge) erő. A kapott ered-
mények megfelelnek SCHOLZ (l. c.) németországi méréseinek, annyi eltéréssel, hogy 
ott a füzérkehossz 2,5–3,0 mm közötti volt 5 lelıhelyen győjtött példányok átlaga 
alapján. 

Az elsı hazai lelıhelyen készült cönológiai felvétel: Zalaszentlászló, Szentimre-
puszta, N46°53’35’’/E17°05’34’’; 2007. 09. 08., KIRÁLY G., E1 95 %, kvadrátméret: 4 
m2. 

E1: Althaea officinalis s. str. +, Amaranthus retroflexus +, Bidens tripartitus +, Cyperus fuscus +, 
Echinochloa crus-galli 3, Eleocharis palustris +, Epilobium tetragonum s. str. +, Erigeron annuus 1, 
Lythrum salicaria 1, Panicum riparium 4-5, Persicaria lapathifolia +, Plantago major +, Setaria 
pumila +, Verbena officinalis 2 
 

A P. riparium hazai státuszát illetıen csak találgatni tudunk. Elsı lelıhelye, ahol 
tömeges elıfordulású, osztrák tulajdonban van, így felvetıdik a külföldrıl történı be-
hurcolás lehetısége. Ezt azonban kétessé teszi, hogy a térségben máshol is elıkerült, 
útszéleken. Megjegyzésre érdemes, hogy Károlyi Árpádnak az MTM Növénytárában 
található győjtései között számos, egyelıre P. capillare-ként besorolt lapja van, ezek 
revízióját szükséges lenne elvégezni (ennek révén esetleg az is kiderülhet, hogy a taxon 
már az elsı, 1970-es évekbeli németországi jelzések elıtt elıkerült Nyugat-Magyar-
országon). 2008–2009-ben Zala és Somogy megyében újabb Panicum-győjtéseket vé-
geztünk, amelyek késıbbi meghatározása szintén bıvítheti a P. riparium hazai elı-
fordulásait. Amennyiben bebizonyosodik szélesebb térhódítása, úgy valószínőleg mint 
újabb kukorica-gyommal is számolni kell e taxonnal. 
 
 
Perovskia abrotanoides KARELIN (Lamiaceae) 

Közép-Ázsiai eredető lombhullató félcserje, amelyet az utóbbi években egyre gyak-
rabban telepítenek városi kertekbe, általában száraz, napos helyeken (CHEERS 2003). 
Magról jól szaporodik, könnyen elvadul, fıként városi környezetben, törmelékes tala-
jokon számolni kell spontán terjedésével, tartós megtelepedésével is. 
Elvadulását eddig az alábbi helyeken figyeltük meg: 

• Pesti hordalékkúp-síkság, Budapest, X. kerület, Kıbányai út, virágágyásokban (I. Dancza – G. 
Király, 2007) [8580/2] 

• Tapolcai-medence, Tapolca, belváros, a barlangtó melletti parkosított területeken többfelé (2008) 
[9170/2] 

Hazánkból a nemzetség egy másik fajának, a P. atriplicifolia BENTH.-nek elvadu-
lását már jelezték (SZABÓ – HORVÁTH 2005), attól mélyen, fésősen tagolt, szürkés 
színő levelei különböztetik meg. A két tárgyalt fajról jó ábrát találunk HEDGE (1990) 
munkájában. 
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Potentilla norvegica L. (Rosaceae) 

Cirkumpoláris elterjedéső faj (KURTTO et al. 2004), amelyet SOÓ (1939) a Kárpát-
medence északi reliktumnövényei között tart számon. SOÓ (l. c.) a „szubalpin erdık, 
rétek lakói” közé sorolja, s kisszámú adatát közli az Északi- és Északkeleti-Kárpátok-
ból, míg a Keleti-Kárpátokból nem jelzi. Ausztriában (FISCHER et al. 2008) és Szlové-
niában (MARTINČIČ et al. 1999) szórványos, hegyvidéki jellegő faj, Horvátországból 
(NIKOLIĆ 2008) még nem jelezték. 

Magyarország jelenlegi területérıl egyetlen adata van, amely nyilvánvalóan alkalmi 
megtelepedést takar: „Szeged, Ady tér parkja” (TIMÁR  1948). A szegedi elıfordulásról 
az MTM Növénytárában nem találtunk bizonyító példányt. A faj újabb hazai meg-
figyelése: 

• Közép-Dráva-völgy, Bélavár, a Lóka-mezıtıl D-re fekvı újabb kavicstavak mellett, gyomos 
szegélynövényzetben, egy tı (2006, HKG) [9869/3] 

A faj fıleg üde és nedves ruderális társulásokban, vízpartokon él, többen (STACE 
1997, FISCHER et al. 2008) kiemelik pionír karakterét, másodlagos, szinte inváziós 
elıretörését is. A Dráva menti elıfordulás beleillik e tendenciába, lehetséges, hogy 
hasonló élıhelyeken szaporodó számú hazai elıfordulására kell számítani, ezért az 
alábbiak szerint javasoljuk a faj beillesztését a hazai határozókulcsba (ANON. 2009): 
 

8b A virágok 5 tagúak. – Az alsó szárlevelek nyelesek......................................................................9 

9a Az alsó szárlevelek és a tılevelek hármasak. – A levélkék végig élesen fogazott szélőek, 
fonákukon szırösek, de nem nemezesek v. gyapjasak. A virágok sárgák, 5 tagúak, a szirom 3–4 
mm hosszú, legfeljebb akkora, mint a csésze, amely virágzás után megnövekszik. H: (5–)20–
100(–200) cm. Th–He. VI-IX. Adv. (Európa). Nedves pionír társulások. DDt (Dráva m.). 

P. norvegica L. – Norvég p. 

9b Az alsó szárlevelek és a tılevelek 5–7(–9) levélkéjőek ...............................................................10 
 
 
Rhodotypos scandens (THUNB.) MAKINO  (Rosaceae) 

Kelet-ázsiai faj, amelyet dísznövényként ültetnek. Észak-Amerikában helyenként 
inváziós növény (EBINGER – MCCLAIN  1997, VINCENT – CUSICK 1998), Európában 
azonban alig ismerjük kivadulásait, a jelentısebb adventív listákon (CLEMENT – 

FOSTER 1994, PYŠEK et al. 2002, WALTER et al. 2002) nem található meg. 
Magyarországon SOÓ (1980) közli Tatáról, e jelzés alapján szerepel BALOGH et al. 

(2004) neofiton listáján, mint alkalmi adventív. A faj elvadulásával több helyen talál-
koztunk jobb természetességi állapotú keményfás ligeterdıkben, ezért szükségesnek 
tartjuk elıfordulásait közölni, hátha további terjedésének elıfutárai: 

• Csornai-sík, Gyırsövényház, a község Ny-i szélén fekvı keményfás ligeterdı-származékban 
(2000) [8370/1] 

• Gyır–Tatai-teraszvidék, Tata, az Öreg-tó D-i oldalán fekvı keményfás ligeterdı-származékban 
(1995, SOÓ 1980 adatának megerısítése) [8376/3] 

• Répce-sík, Vitnyéd, Fácános-erdı É-i része, keményfás ligeterdıben (2005) [8467/2] 
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Rudbeckia hirta L. (Asteraceae) 

Atlantikus észak-amerikai faj, Európa több országában meghonosodott. Magyaror-
szágon régóta ismert, de meglehetısen ritka adventív, SOÓ (1970) csak 5 lelıhelyét 
ismerteti, BALOGH et al. (2004) pedig alkalmi elvadulású fajként sorolja be. 

2008-ban a növénynek egy új lelıhelyét találtuk meg, amely a Kisalföldön az elsı: 
• Fertı-medence, Fertıhomok, a településtıl É-ra 1 km-re a Palatinusz-csatorna partjához közel, 

>20 példány (2008, HKG) [8366/4] 

A R. hirta kétéves vagy rövid élető évelı (YATSKIEVYCH 2006). A fertıhomoki 
állomány feltehetıen régóta meglévı és életképes; mind leveles, mind terméses példá-
nyait megtaláltuk. SOÓ (l. c.) „vágások, erdei gyomtársulások, üde homok vagy 
vályogtalajon” megjelöléssel közli, a lelıhely ehhez képest egészen más: degradált fél-
száraz gyep, melynek domináns növénye a Bromus erectus, fontosabb kísérıi: Aspa-
ragus officinalis, Brachypodium rupestre, Euphorbia seguieriana, Molinia coerulea, 
Salvia nemorosa, Tertagonolobus siliquosus. A területen az ép vagy legfeljebb gyen-
gén fogazott levélszélő R. hirta var. subintegerrima FAWELL  fordul elı. 
 
 
Rudbeckia triloba L. (Asteraceae) 

Atlantikus észak-amerikai faj, amely a nemzetség több más fajával szemben Európában 
meglehetısen ritka kerti növény, elvadulásai alig ismertek. Nagy-Britanniában (CLE-
MENT – FORSTER 1994) néhány, Ausztriában 3 lelıhelyrıl közölték (WALTER et al. 
2002). Magyarországon még nem jelezték, a hazai kertészetek kínálatában elvétve lehet 
vele találkozni. A növény kivadulását a következı lelıhelyeken jegyeztük fel: 

• Tétényi-fennsík, Budapest XXII. ker., a 7-es út mellett, szemétlerakón, 10 tı (leg. M. Korda, det. 
G. Király, 2007) [8580/3] 

• Csepeli-sík, Budapest XXII. ker., Vörösmarty u. és a Nagytétényi út sarkán árokparton 
kivadulva, >10 tı (leg. M. Korda, det. G. Király, 2009) [8579/4] 

• Kelet-Belsı-Somogy, Nagybajom, a 61. sz. fıút mellett, a településtıl 0,6 km-re K-re lévı 
szovjet emlékmő közelében, másodlagos üde gyepben, útrézsőn, 3-4 tı (2008, HKG) [9671/1] 

A R. triloba könnyen megkülönböztethetı a hazánkból eddig jelzett Rudbeckia 
fajoktól (4. ábra). Meglehetısen törékeny szárú, 40–80 cm magas, minden részén aprón 
érdes-pelyhes felszínő növény. Szárlevelei (legalább az alsók) hármasan szeldeltek, a 
szeletek keskenyek, hegyesek, ép szélőek vagy aprón fogasak. A tılevelek hosszú 
nyelőek, fogazott szélőek (az Erigeron annuus tıleveleire emlékeztetnek). A csöves 
virágok sötét bíborosak, a vacokpelyva kb. akkora vagy kissé hosszabb, mint a 
hozzátartozó virág, hosszan kihegyezett (RADFORD et al. 1968, YATSKIEVYCH 2006). 
 
 
Salix eriocephala MICHX. [Syn.: S. cordata MÜHLENGB.] (Salicaceae) 

Észak-amerikai főzfaj, amelynek különbözı kultúrváltozatait korábban kosárfonásra, 
újabban dísznövényként Európában és hazánkban is többfelé ültetik (SOÓ 1970, 
CHMELAR – MEUSEL 1976). A Brit-szigeteken STACE (1997) szerint lápokban terjed. 
Magyarországi elvadulását vagy hibridizációját más fajokkal nem jelezték, de egyedei 
a régi főztelepek felhagyása után (helyenként természetszerő élıhelyeken) évtizedekig 
fennmaradhatnak, vegetatív úton szaporodhatnak.  
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Mivel a hazai botanikai szakirodalomban alig van hasznos jellemzés a taxonról 
(csak GENCSI – VANCSURA 1992 ismerteti röviden), könnyen félreismerhetı, esetleg – 
tévesen – a honos taxonok hibridjeként azonosítható, ezért az alábbiakban rövid leírását 
adjuk (NEWSHOLME 1992 és MEIEROTT 2008 alapján): 1–4(–6) m magas cserje. A 
levelek a lándzsástól a lándzsás-elliptikusig, hegyesek, vállukon lekerekítettek vagy 
gyengén szívesek, gyakran kissé aszimmetrikusak, fogacskás szélőek. A lemez felül 
zöld, fonákán zöldes- vagy kékesszürke, kezdetben (fıleg a fonák) a fiatal vesszıvel 
együtt fehéren vagy szürkén molyhos, késıbb lekopaszodó. Feltőnıek a nagy (gyakran 
1 cm-nél szélesebb), vese alakú, maradó pálhák. Terepi felismeréséhez adalék, hogy a 
fiatal hajtásvégek gyakran feltőnıen vöröses színőek (néha a fiatal levél fıere is vörös), 
ami a hajtás idısebb részein már nem figyelhetı meg. A porzós füzér 2–5 cm hosszú, a 
termıs kissé hosszabb lehet. A magház 4–7 mm hosszú, kopasz, kocsánya 1–2 mm-es; 
a bibeszálak 0,5–0,8 mm hosszúak. 

A S. eriocephala-t az utóbbi években az alábbi helyeken figyeltük meg természet-
szerő élıhelyeken: 

• Fertı-medence, Fertıhomok, a hegykıi fürdı kivezetı csatornája mellett nádas-magaskórós 
csatornaparton (2008) [8366/4] 

• Fertımelléki-dombság, Sopron, Sopronkıhida, egykori főztelep szélén lápi magaskórósban 
(2003, HKG) [8265/4] 
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• Rábai teraszos sík, Jákfa, Szalonnások, rekettyefüzes-magaskórósban a Pereszteg-patak mellett 
(G. Király – A. Mesterházy, 2004) [8667/4] 

• Közép-Nyírség, Apagy, a 41. sz. fıút mentén, árokparton többfelé telepítve (G. Király, 2009) 
[8097/2] 

 
 
Senecio inaequidens DC. (Asteraceae) 

Dél-afrikai eredető adventív, amelynek európai invázióját és hazai megtelepedését 
DANCZA – KIRÁLY  (2000) részletesen tárgyalta. Azóta SCHMIDT – BAUER (2005) is-
mertették részletesen a faj Gyır környéki elıretörését. Budapesten (saját tapasztalatok 
szerint) a 10 évvel ezelıtt tapasztalt helyzet nem változott meg gyökeresen, tömeges 
terjedésérıl semmiképpen nem beszélhetünk. „Klasszikus” lelıhelyén, a Kelenföldi pá-
lyaudvar térségében évente fluktuáló számban továbbra is megfigyelhetı. 

A Nyugat-Dunántúlon az elmúlt években két lelıhelyen sikerült felfedezni, azonban 
egyik helyen sem alakított ki stabil állományt. Ez alapján egyelıre úgy tőnik, a faj 
hazánkban nem válik veszélyes invádorrá, még a ruderális társulásokban sem. 
Az új lelıhelyek: 

• Ikva-sík, Nagycenk, a vasútállomás tehervágánya mellett, egyetlen tı (2006, HKG) [8366/3] 
• Mosoni-sík, Hegyeshalom, a vasútállomás Ny-i részén, a vágányok között néhány tı (I. Dancza 

ex litt., 2006) [8068/4] 
• Pinka-sík, Balogunyom, Ják – Balogunyom vasútállomás vágányai mellett, néhány tı (2006) 

[8865/2] 
• Vác–Pesti-Duna-völgy, Budapest, a Lágymányosi-híd alatt évente 1-2 alkalommal kaszált 

gyomtársulásokban (I. Dancza ex litt., 2007–2008) [8580/1] 
 
 
Setaria viridis (L.) P. BEAUV. subsp. pycnocoma (STEUD.) TZVELEV (Poaceae) 

A S. viridis monstrózus alakja, amelynek különállását az újabb közép-európai irodalom 
(CONERT 2000, KUBÁT 2002, FISCHER et al. 2008) változat vagy alfaj rangján ismé-
telten hangsúlyozza. Hazánkban SOÓ (1973) csak formaként [S. viridis f. major 
(GAUD.) PETERM. néven] említi, s az újabb határozókulcsokban (SIMON 2000, PENK-
SZA 2009) sem szerepel, ennek megfelelıen hazai elterjedésérıl nem sokat tudunk. 
Megjelenésében a S. italica (L.) P. BEAUV.-ra emlékeztet, mivel nagy termető (–120 
cm!), levelei szélesek, virágzata vaskos (1,5–3 cm átmérıjő), gyakran karéjosodó. A S. 
italica-tól figyelmes vizsgálattal azonban egyértelmően elválasztható, hiszen az egyes 
füzérkék legfeljebb 2 mm hosszúak, míg az S. italica esetében 3–3,5 mm-esek. 

A S. viridis subsp. pycnocoma-t az utóbbi lelıhelyeken figyeltük meg, minden 
esetben nagytáblás, intenzív szántók szélein: 

• Kalocsai-Sárköz, Homokmégy, Hillye, a Karasica-csatorna déli oldalán (G. Király – B. Szalczer, 
2009, HKG) [9580/2] 

• Közép-Nyírség, Napkor, a községtıl 1 km-re ÉK-re a meteorológiai állomás közelében (G. 
Király – M. Korda, 2009) [8097/1] 

• Mosoni-sík, Mosonszolnok és Várbalog községhatárban, a „Lajta Project” területén számos 
helyen (2007–2009) [8168/3, 8168/4] 
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Tragus racemosus (L.) ALL . (Poaceae) 
Szubtrópusi eredető pázsitfő (SOÓ 1973), amely Magyarország síkvidéki területeinek 
nagy részén megtalálható már, ruderális gyomtársulásokban (fıleg homokon) és vasúti 
töltéseken. Terjedése az utóbbi idıben is tart, fıleg a vasúti hálózatra támaszkodva (az 
ország középsı és keleti részén terjedésérıl MOLNÁR 2001 számolt be). A Gyır – 
Sopron, Gyır – Hegyeshalom, Sopron – Szombathely vasútvonalakon gyakorlatilag az 
összes állomáson megvan. Az alábbiakban közöljük azokat a szélsı pontokat, amelye-
ket a faj a Nyugat-Dunántúlon eddig elért: 

• Ikva-sík, Nagycenk, a vasútállomáson tömeges (elsı megfigyelése 2007) [8366/3] 
• Répce-sík, Lövı, a vasútállomáson tömeges (elsı megfigyelése 2007) [8466/4] 
• Soproni-medence, Sopron, GYSEV pályaudvar (elsı megfigyelése 2008) [8365/1] 

A trend folytatódása esetén várhatóan megtelepszik a térség összes nagyobb vasút-
állomásán (Ausztria keleti felén is megfigyelték: JANCHEN 1956–1960, FISCHER 2008). 
 
 
Trifolium resupinatum L. s. l. (Fabaceae) 

Kelet-mediterrán faj, amelyet Közép-Európa számos országában takarmánynak vetnek 
nedves, gyakran szikes talajokra (SOÓ 1966, JÄGER – WERNER 2002, FISCHER et al. 
2008). A botanikai szakirodalomban kevés hazai elvadulása ismert (lásd SOÓ l. c., aki 
elıfordulásait szikes rétekrıl és szikes iszapnövényzetbıl jelzi). 

SOÓ (l. c.) munkájában a fajon belüli taxonok között felsorolásra kerül a „f. majus 
BOISS.”, amelyet FISCHER et al. (l. c.) faji rangon tárgyal (T. suaveolens WILLD .), ill. 
amelynek alfaji vagy faji rangon történı említését más források (mint LAUBER – 

WAGNER 1996, JÄGER – WERNER l. c., KIRSCHNER – ŠTĚPÁNEK 2002) is felvetik. E 
taxon a törzsalaktól vaskosabb (kb. 4 mm átmérıjő), üreges szárával, nagyobb (6–8 
mm hosszú) virágaival tér el. Ilyen megjelenéső növény elıfordulását a következı 
lelıhelyen figyeltük meg: 

• Soproni-hegység, Ágfalva, az Olasz-földek melletti tarlók gyomnövényzetében (2007, HKG) 
[8364/2]. 

A felfedezést követıen ellenıriztük az MTM Növénytárának vonatkozó anyagát, 
ahol azt tapasztaltuk, hogy a „tipikus” T. resupinatum kifejezetten ritka, míg a robosz-
tus alak (T. suaveolens) elterjedtebb. A győjteményben megtalálhatók morfológiai bé-
lyegeikben átmeneti jellegő példányok is, továbbá néha ugyanazon lelıhelyrıl kerültek 
elı mindkét taxon egyedei; e tények a magasabb taxonómiai rang ellen szólnak. A 
győjtések zöme több mint 100 éves, ez azonban nem annyira a faj visszaszorulásával, 
hanem inkább a tudományos célú győjtés mellızésével magyarázható. 

 

A T. resupinatum s. l. adatai az MTM Növénytára alapján: 
 

T. resupinatum s. str. [Syn.: T. resupinatum var. resupinatum] 
• Budapest, „Kelenföld, útszélen” (BP 98935, K. Lyka, 1913) [8580/1] 
• Budapest, „Kispest, in ruderatis” (BP 336536, G. Lengyel, 1912) [8580/4] 
• Budapest, „Csénytelep pr. Kispest” (BP 37697, BP 260713; Á. Degen, 1912) [8580/4] 

T. suaveolens [Syn.: T. resupinatum var. majus] 
• Budapest, „Csénytelep pr. Kispest” (BP 455688, Á. Degen, 1914) [8580/4] 
• Budapest, „Hunyadi-forrás” (BP 265718, BP 270221, J. Andrasovszky, 1916) [8579/2] 
• Budapest, „Kelenföld, in ruderatis” (BP 334536, G. Lengyel, 1912) [8580/1] 
• Budapest, „Kispest, in ruderatis” (BP 37898, G. Lengyel, 1911) [8580/4] 
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• Budapest, „Kitaibel Pál utca” (BP 306718, Á. Degen, 1919) [8480/3] 
• Budapest, „Lágymányos” (BP 336538, G. Lengyel, 1919) [8580/1] 
• Budapest, „Óbuda, in ruderatis” (BP 334535, G. Lengyel, 1913) [8480/3] 
• Budapest, „Pest versus Soroksár” (BP 585784, V. Borbás, 1886) [8580/4] 
• Budapest, „Pest, in pratis ex salsis paludosis” (BP 98936, G. Hermann, 1884) [*] 
• Budapest, „Üllıi út és Újliget között” (BP 98933, G. Hermann, 1884) [8580/2] 
• Gyır, „ad fabricam olei Meller” (BP 438859, BP 438860, BP 255831, BP 255832, BP 255833, 

BP 255834, BP 37699, BP 37700, S. Polgár, 1919) [8371/2] 
• Szeged, „Új-Szeged, in ruderatis” (BP 638772, BP 98937, BP 455689, B. Lányi, 1914) [9787/3] 
• Vértestolna, „Szabadosok dőlıje, ager incultus” (BP 658005, Z. Barina, 2004, sub nomine „T. 

resupinatum”, BARINA 2006) [8376/4] 

A herbáriumi revízió és saját megfigyelések alapján összeállítottuk a T. resupi-
natum s. l. hazai elterjedési térképét (5. ábra), ahol az adatok többsége Budapestrıl és 
környékérıl származik. A faj további termesztése és kivadulása nyomán elıfordulási 
adatai várhatóan bıvülni fognak. 

 
 
5. ábra. A Trifolium resupinatum L. s. l. eddig ismert magyarországi elıfordulásai. Kör: T. sua-

veolens WILLD .; háromszög: T. suaveolens és T. resupinatum s. str. (eredeti) 
Fig. 5. So far known occurrences of Trifolium resupinatum L. s. l. in Hungary. Full circle: T. sua-

veolens WILLD .; triangle: T. suaveolens és T. resupinatum s. str. (original) 
 
 
Typha laxmannii LEPECH. (Typhaceae) 

Eurázsiai-kontinentális faj, amely Magyarország tiszántúli területeire a rizstermesztés 
során került, majd innét fokozatosan tovább terjeszkedett (SOÓ 1973, 1980). A késıb-
biekben minden bizonnyal kertészeti alkalmazása is segíthette spontán terjedését. 
SIMON (2000) már a Mezıföldrıl is említi, TOLDI (2004) pedig Gyékényes melletti 
elıfordulásáról tudósít. A T. laxmanni elıkerült Ausztriából (MELZER 1991) és a Kisal-
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föld szlovákiai oldaláról (DOROTOVIČOVÁ 2005) is. Újabb megfigyeléseink szerint elı-
fordul a magyarországi Kisalföldön is, sıt a Ikva-síkon, azaz a Nyugat-magyarországi-
peremvidéken is. 

• Ikva-sík, Fertıszentmiklós, a város K-i szélén a 84. sz. fıút mellett létesített mesterséges tavon, 
valószínőleg telepítve (2004) [8467/1] 

• Mosoni-sík, Hegyeshalom, az M15 autóúttól É-ra a Márialigetre bevezetı út melletti kavicstó 
szegélyében T. angustifolia és T. latifolia mellett kisebb telepe (G. Király – Gy. Pinke 2007, G. 
Király 2009) [8069/3] 

 
 
Zanthoxylum simulans HANCE (Rutaceae) 

Kínai eredető díszfa, amelyet a mérsékelt övi Európában is ültetnek, elvadulásáról 
azonban alig találunk adatokat. UDVARDY  (1999) egy budapesti arborétumban évente 
néhány magonc megjelenését figyelte meg, de a növény az arborétumon kívül nem ter-
jedt. A DAISIE (2009) európai adventív listáján nem szerepel. Új-Zélandról alkalmi 
elvadulását jelezték (HEENAN et al. 2004). 

Újabb magyarországi elvadulását a következı helyen figyeltük meg: 
• Ikva-sík, Hidegség, a polgármesteri hivatal elıtt 4 m magas ültetett, terméses fácska, a környezı 

járdarepedésekben, elıkertekben többfelé kb. 1 m-es, legalább 2-3 éves fiatal egyedek (2009, 
HKG) [8366/3] 

 
 
Összefoglalás 
 
A tanulmány kiegészítéseket közöl a magyarországi adventív flóra ismeretéhez, 32 
taxonnal kapcsolatosan. 

A magyar flórára újként 9 faj került elı. Az Amelanchier alnifolia-nak Sopron 
mellett egy üde lomberdıben kivadult idıs példányát találtuk. A Campanula poschar-
skyana két helyen, kıfalakon került elı, erıs, több évtizede létezı populációkkal. 
Magyarország ÉNy-i részén célzott győjtésekkel tisztáztuk, hogy az országból már 
korábban ismert Datura innoxia mellett megtalálható a Datura wrightii is. Az 
Elaeagnus umbellata elvadulását felhagyott bányaterületen ill. akácosban mutattuk ki. 
A Euphorbia glyptosperma elsı magyarországi állománya a Duna–Tisza közén pionír 
homoki gyepekben került elı, a térségben további inváziós terjedésével kell számolni. 
A Panicum riparium-nak Zala megyében több erıs állománya vált ismertté. Két város-
ban (Budapest, Tapolca) tapasztaltuk a Perovskia abrotanoides elvadulását, a tanul-
mány tárgyalja elválasztását az országból már ismert Perovskia atriplicifolia-tól is. 
Gyomtársulásokban és üde szegélytársulásokban vált ismertté a Rudbeckia triloba 
magyarországi elıfordulása. Hidegség mellett a Zanthoxylum simulans spontán terjedé-
sét figyeltük meg, e faj elvadulását Európában eddig csak botanikus kerteken belül 
észlelték. 

Több, a magyar flórában eddig kétes faj elıfordulását megerısítettük. Ezek közül a 
Calendula arvensis-nek csak két igen régi, bizonytalan adata volt. A megerısítés 
mellett részletesen feldolgoztuk a Chenopodium album subsp. pedunculare hazai elı-
fordulásait. A Malva sylvestris subsp. mauritiana-t a Kisalföldön egy lelıhelyen talál-
tuk. Felhívtuk a figyelmet a Setaria viridis subsp. pycnocoma magyarországi terjedé-
sére, ez több területen fontos gyomnövénynek tekinthetı. 
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Feldolgoztuk az Amaranthus blitum subsp. emarginatus magyarországi herbáriumi 
adatait, kimutatva, hogy az országban már 1873-ban győjtötték. Az 1960-as évek óta 
elıször jeleztük újból a Lupinus luteus-t, amely a Nyírségben, homoki kultúrerdıkben 
meghonosodottnak vehetı. Közöltük a Leymus arenarius elsı olyan lelıhelyét, ahol a 
faj meghonosodott, felhívtuk a figyelmet inváziós terjedésének a veszélyére. Elsı 
alkalommal mutattuk ki a Rudbeckia hirta tartós megtelepedését, amely a Fertı-tó mel-
lett félszáraz gyepeket érint. A Salix eriocephala (amelyet kosárfonásra termesztettek) 
több helyen a kultiválás felhagyása után évtizedekkel is fennmaradt és esetenként jó 
állapotú nedves réteket fenyeget. A dolgozatban a faj határozóbélyegeit is pontosí-
tottuk. Herbáriumi revízióval tisztáztuk a Trifolium resupinatum s. l. alakkörének 
magyarországi elterjedését. Az országban a T. resupinatum s. str. kimondottan ritka s 
csak régi adatokkal rendelkezik, míg a T. suaveolens (=T. resupinatum var. majus) 
valamivel gyakoribb. 

Több taxon korábban ismert hazai elterjedéséhez új adatokat közöltünk. Elıször 
került elı a Dunától keletre a Bromus catharticus. Sopron mellett a Crocus tommasi-
nianus óriási állományát találtuk. A Galeobdolon argentatum több helyen természet-
szerő erdıkben is meghonosodott. A Geranium lucidum (amely középhegységeinkben 
meszes talajú erdıkben ıshonos) síksági homoki erdıkben invádorként lépett fel. A 
Hordeum jubatum elıször került elı a Fertı-tó magyarországi oldalán, ahol inváziós 
tendenciát mutat. Az Oxalis dillenii-nek (amely már gyakori az országban) herbáriumi 
kutatás révén elıkerült egy 1926-os példánya, amely az egyik legkorábbi európai 
megfigyelés. A vasút mellett terjedı Oxybaphus nyctagineus legnyugatabbi lelıhelye-
ként Rábatamási nevezhetı meg. A Potentilla norvegica-t egyetlen alkalommal 
figyelték meg eddig az országban, új lelıhelye a Dráva mentén pionír zátonynövény-
zetben van. A korábban egyetlen helyrıl jelzett Rhodotypos scandens több helyen 
meghonosodott keményfás ligeterdıkben. A Senecio inaequidens, amelynek elıfor-
dulása eddig lényegében a Hegyeshalom – Budapest közötti vasútvonalra korláto-
zódott, megjelent az ország nyugati részének kisebb vasútállomásain is. A Tragus 
racemosus vasutak mellett ÉNy-Magyarországon gyakorlatilag mindenhol megvan 
már. A Typha laxmannii elıször került elı a Kisalföld magyarországi részén. 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
Köszönjük Barina Zoltánnak (Budapest) a Magyar Természettudományi Múzeum her-
báriumában végzett munka biztosítását és egyes fajok esetében az adatközlést, Pavol 
Eliasnak (Nyitra, Szlovákia) és Klaus van de Weyernek (Nettetal, Németország) az iro-
dalmi források beszerzésében nyújtott segítségét, Hildemar Scholznak (Berlin, Német-
ország) a Panicum riparium bizonyító példányainak meghatározását, Johannes Walter-
nak (Bécs, Ausztria) a Chenopodium album subsp. pedunculare azonosítását, 
Mesterházy Attilának (Celldömölk), Pinke Gyulának (Mosonmagyaróvár), Szalczer 
Bálintnak (Hajós) és Udvardy Ferencnek (Sopron) egyes florisztikai adataik közlését. 
Hálásak vagyunk Dancza Istvánnak (Budapest) értékes kiegészítéseiért és Senecio 
inaequidens lelıhely-adatainak átengedéséért. 
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