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1996 szeptemberében egy tanulmányi kirándulás keretében a dinnyési vasútállomáson egy számunkra addig 
ismeretlen Senecio-faj több virágzó példányára bukkantunk. A kéznél levő határozókönyvekből nem lehetett 
faji hozzátartozásukat megállapítani, ezért néhány határozásra alkalmas részt begyűjtöttünk. A leszedett 
ágakból a Botanikai Szakosztály aktuális ülésére is vitt SIMON Tibor professzor úr, ahol szinte bizonyossá 
vált, hogy Magyarországról eddig ismeretlen növényről van szó. 
A magyar határozókönyvek segítségével nem sikerült azonosítani a fajt, de a Flora Europaea [CHATER  - 
WALTERS (1976)] alapján viszonylag könnyen identifikálható volt. A határozókulcs és a leírás alapján a 
dinnyési növények a Senecio squalidus L. 1753 egy ritkább, ép levéllemezű alakjához tartoznak. 
Az alapfaj rendkívül változatos megjelenésű, ezért itt csak a megtalált példányok leírását közöljük. A növény 
40-60 cm magas, tövéről elágazó, felemelkedő, kopasz hajtású. Háborítatlanul sűrű bokrocskákat alkot, 
meddő és virágzatban végződő hajtásai egyaránt vannak. Levelei szálasak, 2-6 mm szélesek, 3-8 cm 
hosszúak, szélükön ritkásan és sekélyen fogazottak, néha ép szélűek. A levéllemez színe kopasz, fonákán 
ritkásan szőrös vagy szintén kopasz, széle aláhajló. A virágzat sátorozó, számos fészekből áll. A fészekörv 6-
8 mm átmérőjű, általában 20, 6-8 mm hosszú belső fészekpikkellyel. A 9-12 külső fészekpikkely 2-3 mm 
hosszú, sötét csúcsú. A sugárvirágok száma többnyire 13, élénk sárgák, 7-9 mm hosszúak. A kaszatok 
oldalukon szőrösek, 2-3 mm hosszúak. Bóbitájuk sok egyszerű szőrszálból áll, melyek 5-6 mm-esek. A 
virágzás ideje augusztustól feltehetően a fagyokig nyúlik, a növény évelő. 
E Közép- és Dél-Európai hegyvidéki elterjedésű faj számos helyen meghonosodott Európában. CHATER - 
WALTERS (1976) valószínűsíti előfordulását Magyarországon, de a dinnyési példányok kétségtelenül 
behurcoltak, mivel csak a vasuti rakodórámpa közvetlen környékén, leginkább a vágányok között 
tenyésznek. Jelenleg 15-20 tő körüli az állomány nagysága, és igen gyenge szaporodási hajlamot mutat. 
Ennek az is oka lehet, hogy időnként többségüket lekaszálják, megakadályozva ezzel a termésérlelést és 
meghosszabbítva a virágzási időt. 
Az 1998-ban gyűjtött példányokat az MTM Növénytárában helyeztük el. 
Érdekességként megemlítenénk, hogy az állomáson egy kisebb Senecio doria Nath. álomány is előfordul, 
feltehetően szintén behurcolva. 
 

Abstract 
Senecio squalidus in Hungary 

S. BARABÁS - T. RÉDEI 
 

In September 1996, the authors found a Senecio species new to the Hungarian flora. The plants were found at 
the railway station in Dinnyés, and probably carried there by the raiway traffic. Identification, using Flora 
Europaea, showed the species to be a variant of Senecio squalidus L. 1753. 
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