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A Polycarpon tetraphyllum L. Magyarországon, és további 
adatok Budapest gyomflórájához 

 

SOMLYAY Lajos – LŐKÖS László 
 

Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára, H–1476 Budapest, Pf. 222 
 

A Caryophyllaceae családba tartozó Polycarpon tetraphyllum L. nevű egyéves, apró (3–10 cm magas) 
növénykét (1. ábra) Magyarország jelenlegi területén Bodnár Béla fedezte fel 1956-ban. A Ferencvárosi 
pályaudvaron mindössze egyetlen példányt talált (vö. KOVÁCS–PRISZTER 1957). A faj SOÓ–KÁRPÁTI (1968) 
határozókönyvében a Spergularia végén említésre került, de SOÓ szinopszisában (1970, p. 376.) már 
kipusztult efemerofitonként szerepel. Újabb hazai előfordulását 1957 óta sehonnan sem jelezték, SIMON 
(1992) és HEGEDÜS (1994) munkájából is hiányzik. E kozmopolita, Európában (dél)atlanti–(szub)mediterrán 
elterjedésű növényt (MEUSEL et al. 1965) 2000 nyarán Budapesten, a józsefvárosi Tisztviselő-telep több 
utcájában, járdarésekben, útszéli gyomtársulásokban nagy mennyiségben (több száz tő) találtuk, sőt még a 
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának kertjéből is előkerült. A lelőhelyek nincsenek messze 
a Ferencvárosi pályaudvartól, utóbbi helyen azonban egy szúrópróbaszerű látogatás során nem találtuk meg e 
fajt. Nem kell azonban feltétlenül vasúti behurcolásra gondolnunk. Azt sem lehet kizárni, hogy jóval 
korábban, a Budapesti Tudományegyetem (a mai ELTE) közeli botanikus kertjéből szökött ki a növény, ui. a 
Növénytár kultúrnövény-gyűjteményében van egy 1890-es lap, amelyen kultivált (feltehetően magból nevelt) 
botanikus kerti példány található (Polycarpaea teneriffae Lam. néven). A Polycarpon tetraphyllum L.-t 
minden jel szerint meghonosodottnak tekinthetjük Magyarországon. 

Érdemes szót ejteni néhány további gyomfajról is, amelyre a Növénytár környékén figyeltünk fel. 
Mindenekelőtt a Herniaria hirsuta L.-ról, amelynek Budapest területéről alig van irodalmi adata (KÁRPÁTI 
1947, BODNÁR 1956), jóllehet a herbáriumi példányok (BP) tanúsága szerint a fővárosban néhány helyen 
előfordul. A gyűjtések zöme a II. világháború után történt (Duna mellett – Priszter Sz., 1947; Sváb-hegy – 
Horánszky A., 1948; Delej utca – Moldvai R., 1953), legutóbb, 1998-ban Felföldy Lajos gyűjtötte 
Káposztásmegyeren és Rákospalotán. Rákosról múlt századi lapunk is van. A vonatkozó monografikus 
feldolgozásokban (SADLER 1840, BORBÁS 1879, HEGEDÜS 1994) nem szerepel a faj. Mi a Tisztviselő-telep 
járdaréseiben sokfelé megtaláltuk (Moldvai is itt gyűjtötte!), de előkerült a Klinikáknál is. A Tisztviselő-telep 
egy másik érdekes faja a Lepidium densiflorum Schrad., amelyet Budapesten PÉNZES talált először (1941), 
majd KÁRPÁTI (1947) közölte újabb adatait. A Növénytár herbáriuma (BP) szerint előkerült Ferencvárosból 
(Priszter Sz. – Timár L. – Soó R., 1947), míg a 90-es években Felföldy Lajos a főváros számos helyén 
gyűjtötte (Soroksár, Péterimajor, Újpalota, Bélatelep, Tisztviselő-telep, Ferencváros). HEGEDÜS (1994) 
egyébként csak Káposztásmegyerről és a Merzse-mocsárból jelzi. Megemlítjük a Lepidium perfoliatum L.-t 
is, amelyet HEGEDÜS (1994) szintén csak Káposztásmegyerről közöl, pedig Budapest területéről sok 
herbáriumi lap ismeretes, a Tisztviselő-telepen is gyűjtötték (Perlaky G., 1890, Felföldy L., 1993); magunk 
idén a Batthyány téren bukkantunk rá (mind BP). 

Ferencvárosban, a BODNÁR (1956) által közölt gyomok közül nagy mennyiségben találtuk az Euphorbia 
maculata L.-t, amelyet Józsefvárosban is gyűjtöttünk. Ugyancsak megleltük a – Növénytár herbáriuma 
alapján Budapesten ma már igen elterjedtnek tekinthető – Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet-et is  
[= Mirabilis nyctaginea (Michx.) McMillan]. E fajt vasutak melletti töltéseken, ill. a vasúthoz közeli 
parlagokon a VIII., IX., X. és XI. kerületben sokfelé megfigyeltük. Hasonló helyeken és gyakorisággal fordul 
elő a Tribulus terrestris L. is, amely pl. a Ferencvárosi pályaudvar környékén tömeges, bár BODNÁR (1956) 
innen még nem említi. Jelzi viszont a Tragus racemosus (L.) All.-t és a Cenchrus incertus M. A. Curtis-t (C. 
tribuloides néven), amelyeket mi is megtaláltunk. 
 

Summary 
Polycarpon tetraphyllum L. in Hungary and further data to the weedflora of Budapest 

L. SOMLYAY – L. LŐKÖS 
 

Polycarpon tetraphyllum L., formerly found in Hungary only once (a single specimen at a railway station 
of Budapest in 1956 – see KOVÁCS–PRISZTER 1957), later thought to be extinct from the Hungarian Flora 
(SOÓ 1970), has been discovered again in Budapest. A fairly great population was detected in the gaps of the 
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sidewalks and the accompanying weed-community in „Tisztviselő-telep” in Józsefváros district this year. 
The species seems to be naturalized in Hungary. 

Other interesting and little known weed-species in Budapest are also reported [Herniaria hirsuta L., 
Lepidium densiflorum Schrad., L. perfoliatum L., Euphorbia maculata L., Oxybaphus nyctagineus (Michx.) 
Sweet, Tribulus terrestris L., Tragus racemosus (L.) All., Cenchrus incertus M. A. Curtis]. 
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1. ábra. Polycarpon tetraphyllum L. habitusa (F. Gyurkó Gizella rajza) 
Fig. 1. Habit of Polycarpon teraphyllum L. (drawn by Gizella F. Gyurkó) 


