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2004. november 02.-án Dunaújváros belterületén, a Béke városrészben egy néhány éve elkészült, de még 
nem lakott sorház körüli gyomos területen egy szokatlan megjelenésû, rózsaszín virágú keresztes néhány 
egyedére figyeltem fel. A növényrõl néhány fényképet készítettem és egy-két hajtását begyûjtöttem. Mivel a 
hazai hatá-rozókból a faj biztos azonosítása nem sikerült, másnap ismét felkerestem e helyet. Ekkor alaposabb 
terepbejá-rást és egyedszámlálást végeztem, valamint � számos fényképfelvétel készítése mellett � több 
egyedet begyûj-töttem. Ezek után, külföldi irodalmak segítségével e növényt a Malcolmia taraxacifolia 
BALBIS taxonnal sike-rült azonosítanom. A terepen látott közel 50 tõ, illetve a begyûjtött néhány egyed 
részletes morfológiai vizs-gálata alapján a dunaújvárosi populációról a következõ leírás adható: Egészében (a 
szirmok kivételével) köze-pesen érdes-szõrös, (5�)10�15(�20) cm magas, sötét- vagy szürkészöld egyéves. A 
növényen elágazó, ritkáb-ban egyszerû szõrökbõl álló rövid szõrzet van. A szár kemény, szívós, fárodó, az 
alsó felében viszonylag vastag (�5 mm), gyakran ibolyás, terpedten ágas, rendszerint molyhosodó. Az 
oldalhajtások rendszerint tõbõl vízszintesen fejlõdõk, majd felemelkedõk, viszonylag hosszúak, akkorák vagy 
hosszabbak, mint a fõszár, ezért a növény gyakran szembetûnõen lapítottan �bokros� [1. ábra A. ]. A szár az 
alsó felében sûrûn, tömötten leveles, de virágzásra az alsóbb levelek elszáradnak. A szórt állású levelek 
viszonylag kemények, max. 10 cm hosszúak, nyelesek (az alsó levelek nyelei 3 cm hosszúságig). A 
levéllemez hegyes vagy tompás, a rombos-elliptikustól a keskeny-szálasig változó. A levél széle mélyen (� 5 
mm) és ± szabályosan (néha kétszeresen) fogazott vagy fûrészes-fogas, néha szárnyasan osztott. Az alsóbb 
levelek mélyebben osztottak; a virágos hajtások felsõbb levelei néha lehetnek alig vagy sekélyen fogazottak. 
A fogak � az alsóbb leveleken � általában háromszögûek, hegyesek. A virágok a hajtások felsõ felében, laza 
(füzéres-)fürtben fejlõdnek; méretük egy növényen is lehet nagyon változó. Az alsóbbak ritkán lehetnek 
murvalevelesek. A csészelevelek kb. 4 mm hosszúak (tövük zacskószerûen nem tágul ki). A szirmok 
lekerekítettek, halvány kékesrózsaszínûek; lemezük a körömmel együtt 6�9(�15) mm hosszú. A kinyílt 
virágok átmérõje 3�6(�10) mm. A bibék egy része jól láthatóan kicsípett csúcsú vagy kettõs ár hegyû; ami 
néha a fiatal becõkön is jól látszik [1. ábra B.]. A becõk kissé négyoldalúak, végül lehetnek derékszögben 
elállók; ülõk vagy max. 2 mm-es nyelûek közepesen szõrösek, 1,8�2,5 mm átmérõjûek és max. 5 cm 
hosszúak, egyenesek vagy kissé hajlók. Kifejletten a csúcsuk gyakran tompás, lekerekített vagy levágott. A 
magok rekeszenként egy sorban fejlõdnek. 
 

 
 

1. ábra. A Malcolmia taraxacifolia Balbis habitusa (A.) és virágzata (B.). OLÁH Emõke grafikái. 
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A külföldi irodalmak (CTAHKOB�TAËÈEB 1949; TUTIN 1964) alapján még a következõ kiegészítések 
tehetõk: a szirmok lehetnek fehérek is; a becõk lehetnek kopaszak is és elérhetik a 6 cm-es hosszúságot.  

A hazánkból eddig ismert Malcolmia africana (L.) R. Br. termetesebb, karcsúbb (a fõhajtás nyúlánkabb 
az oldalhajtásoknál), levelei ép vagy gyengén fogacskás szélûek, szirmai összességében kissé nagyobbak, 
becõi kissé karcsúbbak, sûrûbben szõrösek, bibéi hegyesek (ár hegyûek). 

A Malcolmia taraxacifolia DNy-oroszországi�ÉNy-kazahsztáni elterjedésû, a Don és a Volga alsó 
területein, valamint a Volgántúl környékén él. Dunaújvárosi elõfordulása a Colocense flórajárásba, illetve a 
Közép-Mezõföld kistájba esik; KEF kódja: 9079/1. 

Itt e növényfaj nagy valószínûséggel behurcolás eredménye, hiszen e szocialista iparvárosunknak több 
kapcsolata volt, illetve lehetett az egykori Szovjetunióval, így a növény magja vasúti vagy közúti szállítások 
során ide viszonylag könnyen eljuthatott. A populáció fennmaradásának esélye kicsiny és esetleges. A 
lakásokba beköltözések után várható tereprendezés, parkosítás a faj számára kedvezõ termõhelyi feltételeket 
nagy valószínûséggel meg fogja szüntetni. 

A dunaújvárosi populáció megfigyelése és az irodalmak alapján a faj termõhely igénye a következõ: 
kedveli a nyílt, laza, konkurencia nélküli bolygatott (pl. kaviccsal kevert) talajfelszíneket. A megvizsgált 
növények szomszédságában (fél méteren belül) a következõ taxonokat jegyeztem fel: Amaranthus albus, 
Anchusa officinalis, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, Chenopodium album, Conyza 
canadensis, Cynodon dactylon, Echinochloa crus-galli, Echium vulgare, Eragrostis minor, Erodium 
cicutarium, Lamium amplexicaule, Lathyrus tuberosus, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare agg., 
Reseda lutea, Senecio vulgaris, Setaria viridis, Stachys annua, Stellaria media. 

A látott kb. 50 egyed zöme virágzásban volt, de fõként a nyílás elején. Számos egyed viszont még bimbós 
hajtásokat sem viselt. Érett, száraz terméses egyedet nem találtam, de néhány növény már erõsen sárgult. E 
populáció nyílására jelen esetben tehát az október�november mondható, de valószínûleg a növények õszi 
fejlõdésében nagy jelentõsége volt a nyár végi�õszi csapadéknak és a szokatlanul enyhe idõjárásnak. A 
látottakból úgy vélem, hogy az egyedek többségükben a fagyokig virágoztak, de a termések beérésére már 
nem volt kellõ idõtartam és megfelelõ idõjárás. Az szovjet növényhatározó szerint (CTAHKOB�TAËÈEB 1949) 

e faj virágzása március�április, amibõl valószínûsíthetõ, hogy jelen esetben újra fejlõdõ és másodvirágzó 
egyedekrõl volt szó. 
 

A nemzetség hazai határozókulcsának a következõ javaslom: 
 

1a. A növény 15 cm-nél rendszerint magasabb, központi hajtása hosszabb, mint az oldalhajtások. A levelek 
széle ép vagy gyengén fogazott. A bibe csúcsa hegyes ................................................M. africana (L.) R. Br. 

  

1b. A növény gyakran alacsonyabb 15 cm-nél, a központi hajtás rendszerint rövidebb, mint az oldalhajtások. 
A levelek (különösen az alsóbbak) mélyen fogazottak vagy szárnyasan osztottak. A bibe és gyakran a fiatal 
becõk csúcsa is határozottan kicsípett vagy kéthegyû ................................................ M. taraxacifolia Balbis 

 

A hazánkban újonnan elõkerült növény magyar nevéül a pitypanglevelû szegecsfû elnevezést javaslom. 
Mindenképpen további megfigyeléseket igényel, de az eddigi ismeretek alapján BORHIDI A. (1993) és 

SIMON T. (2000) munkájához a következõ kiegészítéseket javaslom: SBT: A; Val: -1; T: 5; W: 4; R: 4. 
A begyûjtött egyedek egy része a MTM Növénytárában került elhelyezésre. 
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Összefoglalás 
 

A Malcolmia taraxacifolia BALBIS DNy-oroszországi�ÉNy-kazahsztáni elterjedésû faj, melynek egy kb. 
50 egyedbõl álló populációja került elõ Dunaújváros belterületén, 2004. novemberének elején. E faj 
magyarországi megjelenése nagy valószínûséggel behurcolódás eredménye.  
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Summary 
Malcolmia taraxacifolia Balbis in Hungary 

S. FARKAS 
 

A population of approximately 50 individuals of Malcolmia taraxacifolia Balbis, naturally distributed in 
southwest of Russia and northwest of Kazakhstan, has been found in the city of Dunaújváros in the beginning 
of November 2004. The appearance of the species in Hungary is result of introduction with high certainty. 
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