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Bevezetés 

 

A szerzõk fõként a Dél-Tiszántúlra vonatkozó újabb florisztikai adataikat adják közre. Az edényes 
növények mellett az utóbbi években alig kutatott mohaflóra ismeretéhez is érdekes adatokkal járulnak hozzá. 

Közlésre érdemesek az Cephaloziella rubella, Zygodon viridissimus subsp. baumgartneri, Bryum rubens, 
Phascum floerkeanum, Entosthodon hungaricus, Entosthodon fascicularis, Fissidens exilis, Lunularia 
cruciata mohafajok elõfordulásai. 

A kutatások szerint az Európai Vörös Könyv szerint veszélyeztetett Phascum floerkeanum és 
Entosthodon hungaricus gyakorinak mondható a Dél-Tiszántúl szikesein. A hazánkból csak néhány éve leírt 
Bryum rubens elterjedt a terület száraz gyepjeiben. A terület parkjaiból (Szarvas: Pepi-kert, Földeák: Kornél-
erdõ) kerültek elõ a Fissidens exilis, Lunularia cruciata és Zygodon viridissimus subsp. baumgartneri. 

Az intenzív terepi munka során számos ritka, illetve a Dél-Tiszántúlon eddig ritkának tartott faj nagy 
egyedszámú állományait sikerült megtalálni. E cikkben csak az általunk legfontosabbnak ítélt fajok adatait 
közöljük. Ezek, az elsõsorban sztyeppréti fajok nagyrészt utak, vasútvonalak, gátak, kunhalmok izolált és 
fragmentált, de még mindig igen fajgazdag vegetációjából kerültek elõ. Mindez arra figyelmeztet, hogy a 
helyi kutatásokat és ez alapján a védelmet erõsíteni kell, mivel a felgyorsuló infrastrukturális fejlesztések 
során a fent említett élõhelyek és természeti értékeik úgy tûnhetnek el, hogy meg sem ismerhettük õket.  

Más részrõl néhány ritka, adventív faj adatait is szerepeltetjük. Az elsõ megjelenések illetve észlelések 
datálását fõként az invazív jellegû fajok késõbbi, esetleges terjeszkedésnek dokumentáláshoz tartjuk fontos 
adaléknak.  

Az edényes növények közül érdekesebbek az Ajuga laxmannii, Althaea cannabina, Androsace maxima, 
Astragalus contortuplicatus, Bupleurum commutatum subsp. glaucocarpum, Corispermum nitidum, 
Equisetum telmateia, Isatis tinctoria, Lythrum tribacteatum, Moenchia mantica, Montia fontana subsp. 
chondrosperma, Panicum capillare, Ranunculus polyphyllus, Rosa livescens, Trifolium ornithopodioides 
újabb adatai. 

Legjelentõsebb a Montia fontana subsp. chondrosperma elõkerülése a mezõgyáni Csobán-szikrõl. A 
fajnak százezres nagyságrendû állománya került elõ egy szikes gyepbõl. A növénynek ezidáig csak dunántúli 
elõfordulásáról tudtunk. 

Az enumerációban a fajok neve után a lelõhely közigazgatási hovatartozását adtuk meg. E mögé, 
szögletes zárójelben a lelõhelynek, a közép-európai flóratérképezés hálórendszere szerinti kódját írtuk, majd 
ezt követi a lelõhely elnevezése, valamint a termõhely adatai. Zárójelben találjuk az adatgyûjtés idõpontját és 
az adatgyûjtõ nevének rövidítését. A mohák esetében valamennyi adatot Jakab Gusztáv gyûjtötte, a begyûjtött 
fajok példányai Jakab Gusztáv herbáriumában (Szarvas) találhatóak. 

A nomenklatúra az edényes növények esetében SIMON (1992) határozóját, a mohák esetében DÜLL (1983-
85) munkáját követi. A taxonokat, edényes növények esetében SIMON (1992) határozója, a mohák esetében 
BOROS (1968) munkája alapján számoztuk. 

 

Florisztikai adatok 
 

Mohák 
 

Bryum rubens Mitt. � Battonya [9691.2, Tompa-puszta, löszgyep, talajon] (2000. 02. 24.) � Királyhegyes 
[9690.3, Fekete-halom, állati kotorék friss földjén] (2000. 02. 15.) � Kétegyháza [9492.2, Hegyes, szikes 
puszta] (2000. 03. 03.) � Hódmezõvásárhely [9687.2, Kis-Homok, szikes gyep] (2000. 03. 13.) � 
Királyhegyes [9789.2, Csikós-puszta, szikes gyep] (2000. 03. 21.) � Pitvaros [9790.1, Blaskovics puszta, 
Birkalegelõ, szikes gyep] (2000. 03. 21.). Ennek a kevéssé ismert fajnak eddig mindössze négy hazai 
elõfordulásáról tudtunk. Debrecen (JAKAB 1997), Balatonkenese, Dunaszekcsõ (VAN ZANTEN 1999) és Gyula 
(PAPP � RAJCZY 2000a) mellõl volt ismert. PAPP � RAJCZY (2000a) feltételezi, hogy a faj ennél jóval 
gyakoribb lehet. Ezt támasztják alá ezen újabb elõfordulási adatok. A Bryum rubens valójában elterjedtnek 
mondható a Dél-Tiszántúl száraz gyepjeiben. 
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31. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. � Szentes [9288.2, Cserebökény, a Veker-ér mentén, löszgyep 
megbontott talaján] (2000. 03. 21.) � Pitvaros [9790.1, Blaskovics puszta, Birkalegelõ, szikes gyep] (2000. 
03. 21.) Új a Tiszántúl flórájában! Az Alföldrõl mindeddig csupán a Nyírségbõl volt ismert (JAKAB 1997). 

243. Dydimodon acutus (Brid.) K. Saito � Mezõgyán [9194.2, Eperjesi gyep, ürmös szikespuszta] (1999. 05. 
20.) � Királyhegyes [9790.1, Blaskovics puszta, padkás szikes] (1998. 09. 02.). A Dél-Tiszántúlról eddig 
mindössze Csanádalberti mellõl volt ismert (GALAMBOS 1992). 

183. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. � Földeák [9688.4, Kornél-erdõ, tölgyes] (2000. 03. 13.). A Dél-
Tiszántúlon ritka (pl.: Gyula PAPP � RAJCZY 2000a). 

314. Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske � Makó [9689.4, Montág puszta, Zsombékéri-csatorna, talajon] 
(2000. 02. 28.) � Kétegyháza [9492.2, Hegyes, szikes puszta] (2000. 03. 03.) � Királyhegyes [9789.2, 
Csikós-puszta, szikes gyep] (2000. 03. 21.) � Pitvaros [9790.1, Blaskovics puszta, Birkalegelõ, szikes gyep] 
(2000. 03. 21.) � Vésztõ [9193.1, ürmös szikes] (2002. 04. 30.). Korábban Boros Ádám gyûjtéseibõl (1924-
1943) ismertük a faj elõfordulását a Dél-Tiszántúlról (BOROS-TÍMÁR 1963). Újabban JAKAB et al. (2000) 
jelezte Mezõgyán, Elek és Szabadkígyós határából az elõfordulását, további hazai adatai az utóbbi 
évtizedekben a Duna-Tisza-közére koncentrálódnak (PAPP � RAJCZY 2000b). Újabb adatai azt bizonyítják, 
hogy a faj elterjedtnek mondható a terület szikesein. 

313. Entosthodon fascicularis (Hedw.) C. Müll. � Kétegyháza [9492.2, Hegyes, szikes puszta, vakondtúrás 
talaján] (2000. 03. 03.) Új a Dél-Tiszántúlon! BOROS-TÍMÁR (1963) nem említi a Körös-Maros közérõl. 

211. Fissidens bryoides Hedw. � Szarvas [9189.1, Arborétum, talajon] (1999. 11. 12.) � Földeák [9688.4, 
Kornél-erdõ, tölgyes, talajon] (2000. 03. 13.). Az Alföldön ritka. A Dél-Tiszántúlról eddig mindössze a 
Szarvasi Arborétumból volt ismert (BOROS-TÍMÁR 1963). 

208. Fissidens exilis Hedw. � Szarvas [9189.1, Arborétum, talajon, c. fr.] (1999. 11. 12.) � Földeák [9688.4, 
Kornél-erdõ, tölgyes, talajon, c. fr.] (2000. 03. 13.) � Új a Tiszántúlon! Az Alföldrõl eddig mindössze 
Kömörõ (Észak-Alföld) mellõl volt ismert (ORBÁN-VAJDA 1983). 

211b. Fissidens incurvus Starke ex Rohl. � Szarvas [9189.1, Arborétum, talajon, c. fr.] (2000. 02. 26.) � Új 
az Alföldön! Hazánkból eddig mindössze a Budai-hegységbõl és a Kõszegi-hegységbõl volt ismert (ORBÁN-
VAJDA 1983). 

205. Fissidens taxifolius Hedw. � Bélmegyer [9193.1, Fáspuszta, ligeterdõ, talajon] (1999. 10. 21.) �Földeák 
[9688.4, Kornél-erdõ, tölgyes, talajon] (2000. 03. 13.). A Dél-Tiszántúlon ritka! 

529. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. � Szarvas [9189.1, Arborétum, korhadékon] (1999. 11. 12.) � Új a 
Tiszántúlon!  

123. Lunularia cruciata (L.) Dum. � Szarvas [9189.1, Arborétum, virágföldön és a szabad ég alatt is talajon] 
(1999. 11. 12.) � Az Alföldrõl eddig mindössze a Szegedi Botanikuskertbõl volt ismert (BOROS-TÍMÁR 
1963). Újabban terjedõben van (PAPP-RAJCZY 1997). 

273. Phascum floerkeanum Web. et Mohr. � Kardoskút [9589.2, Fehér-tó, szikes gyep, talaj] (2000. 02. 24.) 
� Makó [9689.4, Montág puszta, a Holcz István tanya környéke, szikes gyep] (2000. 02. 24.) � Kétegyháza 
[9492.2, Hegyes, szikes puszta] (2000. 03. 03.) � Földeák [9688.4, Kornél-erdõ, tölgyes, keréknyomban, 
talajon] (2000. 03. 13.) � Királyhegyes [9689.4, Csikós-puszta, szikes gyep] (2000. 03. 21.). A növényt a 
Dél-Tiszántúlon eddig egyedül SIMONKAI Lajos gyûjtötte (1893) Bánkút határában (BOROS-TÍMÁR 1963). A 
faj országosan ritkának mondható, újabban csak a Duna-Tisza közén találták (PAPP-RAJCZY 2000b). 

163. Pleuridium acuminatum Lindb. [syn.: Pleuridium subulatum (Huds.) Rabenh.] � Battonya [9691.2, 
Tompa-puszta, löszgyep, talajon] (2000. 02. 24.) � Dévaványa [8991.2, Réhely, szikes gyep] (2000. 02. 23.) 
� Kétegyháza [9492.2, Peres, szikes puszta] (2000. 03. 03.) � Szentes [9288.2, Cserebökény, a Veker-ér 
mentén, löszgyep] (2000. 03. 21.) � Pitvaros [9790.1, Blaskovics puszta, Birkalegelõ, szikes gyep] (2000. 
03. 21.). Új a Dél-Tiszántúlon! BOROS-TÍMÁR (1963) nem jelzi a területrõl. 

164. Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb. [syn.: Pleuridium alternifolium Lindb.] � Szarvas [9189.1, 
Arborétum, talajon] (2000. 02. 26.) � Hódmezõvásárhely [9687.2, Kis-Homok, szikes gyep] (2000. 03. 13.). 
BOROS-TÍMÁR (1963) a Dél-Tiszántúlon ritkának jelzi. 

558. Polytrichum piliferum Hedw. � Királyhegyes [9790.1, Blaskovics puszta, padkás szikes] (1998. 09. 02.). 
Ritka a Dél-Tiszántúlon. 

268. Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur. � Ecsegfalva [8891.1, Ördög-sánc, talajon, tömeges] (2000. 02. 
23.). Eddig mindössze Makó mellõl ismertük (BOROS-TÍMÁR 1963).  

253. Tortula muralis Hedw. var. aestiva Hedw. � Földeák [9688.4, Kornél-erdõ, tölgyes, betonon] (2000. 03. 
13.) 

255. Tortula subulata Hedw. � Szarvas [9189.1, Arborétum, talajon, c. fr.] (2000. 02. 26.). A Dél-
Tiszántúlról KOREN (1883) óta nincs adata.  
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263. Tortula virescens De Not. � Nagylak [9890.1, a Maros mellett, fûzkérgen] (1998. 11. 18.) 
218. Weisia longifolia Mitt. � Ecsegfalva [8891.1, Ördög-sánc, talajon] (2000. 02. 23.) � Szarvas [9189.1, 
Arborétum, talajon] (2000. 02. 26.) � Hódmezõvásárhely [9687.2, Kis-Homok, szikes gyep] (2000. 03. 13.) 
� Elek [9493.3, Szik-mezõ, szikes gyep] (2000. 03. 03.) � Szentes [9288.2, Cserebökény, a Veker-ér 
mentén, löszgyep] (2000. 03. 21.) � Földeák [9688.4, Kornél-erdõ, tölgyes, keréknyomban, talajon] (2000. 
03. 13.) � Pitvaros [9790.1, Blaskovics puszta, Birkalegelõ, szikes gyep] (2000. 03. 21.) � Kétegyháza 
[9492.2, Hegyes, szikes puszta] (2000. 03. 03.). Az irodalmi adatok alapján ritkának tartották a területen, a 
gyûjtések tapasztalatai alapján azonban gyakorinak mondható. 

222. Weisia rutilans (Hedw.) Lindb. � Dévaványa [8991.2, Réhely, szikes gyep] (2000. 02. 23.). Ritka a Dél-
Tiszántúlon. 

382. Zygodon viridissimus subsp. baumgartneri (Malta) Duell � Szarvas [9189.1, Arborétum, idõs, mohás 
törzsû tölgyfa kérgén] (2000. 02. 26.). Új az Alföldön! Magyarországon eddig csupán a Börzsönybõl, a 
Bükkbõl és Nagykanizsa mellõl volt ismert. 

 

Edényes növények 
 

8. Equisetum telmateia Ehrh. � Derekegyház [9487.4, Ördöngõs-halastó, csatorna partján] (JG 2002. 11. 
11.) tömeges. Új a Dél-Tiszántúlon! Az Alföldön ritka faj (SIMON 1992) 

Azzola filiculoides Lam. � Szarvas [9189.1, Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös békalencsehínár faja] 
(TT 2002. 07. 29.) � Kunszentmárton [9187.4, Hármas-Körös, a Körösön átívelõ vasúti híd lábánál, nedves 
iszapra kisodródva] (JG-TT 2002. 09. 19.) néhány példány. Amerikai eredetû adventív faj. (SIMON 1992) A 
faj elõfordulása a térségben eddig csak a Galambosi rizsteleprõl (MOLNÁR � PFEIFFER 2000) és a fenti 
holtágból volt ismeretes. A folyó hullámterébe is innen kerülhetett ki. 

29. Clematis integrifolia L. � Öcsöd [9088.3, a Martfû-Öcsöd közötti országút mezsgyéjében, (magas, 
pleisztocén Tisza-övzátony maradványon)] (TT 2002. 05. 09.) egy nagy, virágzó tõcsoport. A faj 
elõfordulása a térségben eddig csak folyóhullámtérbõl volt ismeretes.  

52. Ranunculus polyphyllus W. et K. � Mezõgyán [9195.1, Csobánszik, szikes mocsár] (JG-BI 2001. 05. 
04.) mintegy 20 tõ. � Túrkeve [8990.2, Bala, szikes mocsár iszapfelszínein] (JG-SzA 2001. 05. 09.) 30-40 
tõ. � Szegvár, [9487.2, Kis-rét, Glyceria maxima állomány szélén] (JG-BV 2002. 04. 16.) mintegy 200 tõ.  

154. Potentilla recta L. � Békésszentandrás [9188.2, Gödényhalomhoz vezetõ út mezsgyéjében, a halomtól 
2-300 méterre P. heptaphylla-val együtt, több foltban] (TT 2001. 04. 19.) mintegy 150 tõ. � Öcsöd [9088.3, 
a Martfû-Öcsöd közötti országút mezsgyéjében (magas, pleisztocén Tisza-övzátony maradványon)] (TT 
2002. 05. 09.) kisebb állomány. � Gádoros [9389.2, a Gádoros-Nagyszénás közötti mûút mezsgyéjében, a 
település határában mindkét oldalon szórványosan.] (TT 2002. 05. 10.) � Mezõtúr [8989.1, a Kétpó-Csugar 
közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében, P. heptaphylla-val együtt több foltban] (TT 2002. 05. 18.) 
gyakori. � Gyomaendrõd [9191.1, a Gyomaendrõd-Csárdaszállás közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében 
szórványosan,] több foltban. (TT 2002. 05. 16.) � Szabadkígyós [9394.2, a Szabadkígyós-Kétegyháza 
közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében, szórványosan több foltban.] (TT 2002. 05. 24.) � Kétpó [8989.1, 
a Kétpó � Csugar közötti vasúti vonalszakasztól kb. 250-300 méterre, sztyeppréten, több foltban, 
szórványosan P. heptaphylla-val együtt.] (TT 2002. 05. 26.) A Dél-Alföldön szórványos elõfordulású faj. 

156. Potentilla heptaphylla Jusl. � Békésszentandrás [9188.2, Gödényhalomhoz vezetõ út mezsgyéjében, a 
halomtól 2-300 méterre, több kisebb foltban P. recta-val együtt] (TT 2001. 04. 19.) mintegy 70-80 tõ. � 
Mezõtúr [8989.1, a Kétpó-Csugar közötti vasútvonal mezsgyéjében a P. recta-val együtt több foltban] (TT 
2002. 05. 18.) gyakori. � Mezõberény [9192.3, a mezõberényi vasútállomás területén, a vasúti pályatest 
mezsgyéjében szórtan, néhol egészen közel a zúzalékhoz, illetve a szervízút másik oldalán is.] (TT 2002. 
05. 24.) � Mezõberény [9192.3, A vasútvonalhoz közel, nagyobb összefüggõ gyepben] (TT 2002. 05. 24.) 
egy, kis folt. � Kétpó [8989.1, a Kétpó � Csugar közötti vasúti vonalszakasztól kb. 250-300 méterre, 
sztyeppréten szórványosan, P. recta-val együtt.] (TT 2002. 05. 26.) Az Alföldön szórványos. (SIMON 1992) 
A Dél-Tiszántúlon jelentõsebb állománya, eddig csak Biharugra térségébõl volt ismeretes (KERTÉSZ 2000.)  

185. Rosa gallica L. � Kétpó, Mezõtúr [8989.1, a Kétpó-Mezõtúr közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében] 
(TT 2002. 5. 18.) több nagy telep. � Lökösháza [9593.3, 9593.4,  a román határ közelében, a vasútvonal 
mezsgyéjében] (TT 2002. 5. 24.) több nagy telep. 

186. Rosa livescens Bess. � Szentes [9388.3, Lapistó-Fertõ, Kórógy-ér melletti hát sztyepprétjében] (TT 
2001. 9. 14.) kis telep. Az Alföldön ritka. (SIMON 1992) A Dél-Tiszántúlról eddig egyetlen adata volt 
ismertes. PENKSZA et al. (1997) a Battonya-Mezõhegyes közötti országhatár-mezsgyérõl jelezték a fajt. 
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215. Prunus tenella Batsch. [syn. Amygdalus nana L.] � Mezõtúr [8989.1, Csugar vasútállomás közelében a 
vasúti pályatest mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 18.) kb. 15 négyzetméteres folt. � Kétpó [8989.4, a Mezõtúr-
Kétpó közötti mûút mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 26.) kb. 10 négyzetméteres folt. (alacsony, 20-30 cm-es 
növénykék, a folytonos birkarágás miatt. Az Alföldön fogyatkozóban (SIMON 1992) A Dél-Tiszántúlon 
ritka.  

217. Sedum caespitosum (Cav.) DC. � Nagytõke [9287.1, 9287.2, a Tõkei puszta vakszikes területein] (JG-
TT 2002. 05. 08.) gyakori. � Szentes [9388.3, Lapistó-Fertõ, a puszta vakszikes foltjain] (TT 2000. 05.) 
gyakori. � Királyhegyes [9789.2, Nagy-Csárdai-tábla, vakszikes gyepben](JG 2001. 05. 15.) gyakori. � 
Királyhegyes [9789.2, Blaskovics puszta, vakszikes gyepben](JG 2001. 05. 15.) tömeges, kiterjedt vöröslõ 
foltokat alkot. Az Alföldön csak a Dél-Tiszántúl szikesein jellemzõ. 

219. Sedum telephium L. subsp. maximum L. � Lökösháza [9593.3, 9593.4, a vasútvonal mezsgyéjében, 
több foltban,] (TT 2002. 05. 24.) ezres nagyságrendû állomány. A Tiszántúlon szórványos (SIMON 1992). 
KERTÉSZ (2000) a Dél-Tiszántúlon két kisebb (tizes nagyságrendû) állományát találta. 

247. Genista tinctoria subsp. elatior L. � Gyomaendrõd, Csárdaszállás, Körösladány [9090.4, 9091.3, 
9091.4, a Hármas-Körös hullámterében és néhol a töltés külsõ oldalához közeli területeken, a 
településekhez tartozó szakaszokon] (TT 2001. 07. 16.) tömeges a faj. � Öcsöd, Mezõtúr, [9090.3, 9089.3, 
9089.4, 9088.3, a Hármas-Körös hullámterében és néhol a töltés külsõ oldalához közeli területeken, a 
településekhez tartozó szakaszokon] (TT 2001. 07. 16.) szórványos a faj. A Dél-Tiszántúlról eddig csak 
szórványos, kis populáció voltak ismeretesek (KERTÉSZ 2000). Az új adatok érdekessége a nagy elterjedés 
és tömegesség. 

281. Trifolium ornithopodioides (L.) Sm. � Deszk [9787.3, a Deszki-pusztán, Achilleo-Festucetum 
idõszakosan vízzel borított részein] (JG 2001. 05. 08. ) mintegy 20 tõ. � Makó [9689.4, Montág-puszta, 
elárasztott szikes mocsár kiszáradó foltjain, Eleocharis palustris és Alopecurus pratensis között] (JG-MA 
2001. 05. 15.) több száz tõ. Az Alföldön csak a Dél-Tiszántúlon jellemzõ, itt szórványos elõfordulású. 

297. Trifolium alpestre L. � Tiszatenyõ [8888.3, a Tiszatenyõ-Pusztapó közötti vasúti vonalszakasz 
mezsgyéjében] (TT 2002. 08. 04.) két folt. A Dél-Tiszántúlon ritka. 

298. Trifolium ochroleucum Huds. � Mezõtúr [8989.4, a várostól délre fekvõ nagy kiterjedésû gyep, 
sztyepprét foltjaiban, szórványosan.] (TT 2002. 06. 04.) � Csabacsûd [9290.1, 9290.3, a Szarvas-
Nagyszénás közötti út melletti gyepben] (TT 2002. 04. 29.) több foltban. � Örménykút [9190.3, 
Tóniszállási gyep,] (TT 2002. 04. 29.) nagyobb folt. � Mezõtúr [8989.4, a várostól nyugatra fekvõ gyepen 
(valamikori katonai gyakorlótér) szórványosan.] (TT 2002. 05. 09.) Az Alföldön szórványos. (SIMON 
1992). A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

302. Trifolium pallidum W. et K. � Nagyszénás [9390.1, A Szarvas-Nagyszénás közötti közút 
mezsgyéjében.] (TT 2002. 09. 30.) kisebb állomány.  

313. Lotus glaber Mill. [syn. L. tenuis W. et K.] � Szelevény [9187.3, a falu felé vezetõ út mellett, hosszan 
elnyúló, meredek löszlejtõ, egy helyütt megbontott homokos-vályogos területén, szórványosan.] (TT 2002. 
10. 11.) � Orosháza [9490.1, a homokbánya-udvar növényesedõ területén, szórványosan.] (TT 2002. 09. 
17.) � Algyõ [9687.3, a Tisza hullámtere melletti szikes gyepben, szórványosan.] (TT 2002. 09. 18.)  

320. Astragalus contortuplicatus L. � Szentes [9387.2, a Szentesi Termál-tó kiszáradt, erõsen sós, vizenyõs 
aljzatán, a mesterségesen kialakított meder északkeleti oldalán, Nanocyperion növényzetben] 5+2 hatalmas 
polykormon. Erõteljes virágzó, terméses növények. (JG-TT 2001. 10. 18.) Recens adatai csak a Tisza és a 
Hármas-Körös hullámtereibõl ismertek. Legutóbb a térségben JAKAB et al. (2000) találták meg a fajt. Az új 
adat érdekessége, az élõhely földrajzi és ökológiai helyzete. 

327. Astragalus austriacus Jacq. � Cserkeszõlõ [9187.1, a 44. sz. fõút Kunszentmárton � Cserkeszõlõ 
közötti szakaszának mezsgyéjében, szórványosan.] (TT 2002. 10. 25.) A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

363. Lathyrus nissolia L. � Mezõtúr [9089.4, A Hármas-Körös árterén gyepesedett parlag növényzetében] 
(TT-Mzs 1996), Mezõtúr [8989.4, a várostól délre esõ nagy kiterjedésû gyepben, szórványosan.] (TT 2002. 
06. 04.), A környékrõl BORBÁS (MOTV. 25: 502.) archív adata ismert. Az Alföldön szórványos, a 
Tiszántúlon ritka a faj (SIMON 1992). 

368. Lathyrus latifolius L. � Gyomaendrõd [9090.3, a Fûzfászugi holtág melletti köves út mezsgyéjében] 
(TT 2001. 07. 16.) egy nagyobb folt. � Csárdaszállás [9091.4, a Hármas-Körös árvízvédelmi töltésének 
mentetlen oldalán] (TT 2001. 08. 7.) egy nagyobb csoport. A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

390. Lythrum tribracteatum Salzm. � Szabadkígyós [9492.2, a Nagy-erdõ sziki magaskórós tisztásán, az 
erdõ dél-keleti végénél, keréknyomban] (JG 2001.) néhány tõ. A Dél-Tiszántúlon ritka. 

475. Bupleurum rotundifolium L. � Szentes [9288.3, Cserebökény puszta, Debreczeni legelõ, szórványos.] 
(TT. 1998. 07.) Az Alföldön ritka (SIMON 1992) Tiszántúlon ritka (KERTÉSZ 2000). 



 JAKAB G. � TÓTH T.: Adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismeretéhez 97 

480. Bupleurum commutatum Boiss. et Balansa subsp. glaucocarpum (Borb.) [syn. B. pachnospermum 
Panc.] � Nagytõke [9287.1, a Tûzkövesi gátõrház melletti hát sztyepprétjében, szórványosan.] (TT 2002. 
08. 14.) � Eperjes [9289.3, a Györgykirálysági gyepekben szórványos.] (TT 2002. 08. 29.) A Dél-
Tiszántúlról eddig csak PENKSZA et al. (1997) jelezték a faj elõfordulását a Mágor-pusztai tájvédelmi 
körzetbõl. 

513. Peucedanum officinale L. � Kunszentmárton [9187.2, a Hármas-Körös árvízi töltésének külsõ oldali 
mezsgyéjében, kisebb foltban.] (TT 2001. 06. 12.) � Békésszentandrás [9188.2, a Hármas-Körös árvízi 
töltésének mindkét oldalán, és mentett oldali mezsgyéjében kb. 150-200 méteres szakaszon, szórványosan.] 
(TT 2001. 06. 13.) � Kétegyháza [9593.1, a Kétegyháza-Lökösháza közötti vasúti vonalszakasz 
mezsgyéjében, mintegy száz méter hosszan] sok, virágzó példány, Aster punctatus mezõben. (TT 2002. 07. 
17.) Kunszentmártonnál Molnár Zs. � Tóth T. 1996-ban a kiszáradt, un. Kékes-holtmeder partszéli 
növényzetében már megtalálta a fajt. Az újabb elõfordulás ehhez közeli, de már a KMNP védett Körös-ártér 
területére esik.  

518. Peucedanum salvaticum L. � Gyomaendrõd [9090.4, mintegy 20 éve használaton kívül levõ vasúti 
töltés mezsgyéjében] (TT 2002. 06. 20.) tömeges. � Tótkomlós [9590.3, a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér 
mezsgyéjében, megmaradt érparti sztyeppfoltban, szórványosan.] (TT 2001. 03. 18.)  

536. Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. � Szentes [9388.3, Lapistó-Fertõ, a terület középsõ részén, 
szórványos.] (TT 2002. 04. 19.) � Csabacsûd [9289.2, 9289.4, Lajoshalom gyepek, szórványos.] (TT 2002. 
04. 29.)  

551. Galium glaucum L. [syn. Asperula glauca L.] � Kunszentmárton [9187.4, az Atrácsi-erdõ déli szélén 
levõ kis gyepfoltban,] (TT 2002. 03. 28.) néhány példány. Az Alföldön szórványos (SIMON 1992). A 
Tiszántúlon ritka. 

572. Valerianella rimosa Bast. � Mezõtúr [8989.4, a várostól nyugatra fekvõ gyep (volt katonai gyakorlótér) 
szélén, szórványosan.] (TT 2002. 05. 09.) Az Alföldön szórványos (SIMON 1992). 

583. Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. � Dévaványa [8991.4, a Gyomaendrõdre vezetõ út mezsgyéjén] 
(JG 2002. 08.) gyakori � Gyomaendrõd [9090.1, a Peresi holtág gátján, kb. 1 km hosszan] (JG-TT 2001. 
07. 16.) gyakori. � Szarvas [9289.1, a Dögös-Kákafoki csatorna mezsgyéjében több kilométer hosszan,] 
(TT 2001. 09. 14.) tömeges. Az Alföldön szórványos (SIMON 1992). 

602. Althaea cannabina L. � Gyomaendrõd [9091.3, a vasútvonal Csárdaszállás felé esõ szakaszán, 
mezsgyében] (TT 2002. 05. 16.) néhány példány. Az Alföldön ritka. (SIMON 1992) 

Eddig egy adata volt ismert a Dél-Tiszántúlról. A faj elõfordulását CSATHÓ (1998) jelzi Kunágotáról 1987-
bõl. Ezt KERTÉSZ (2000) 1989-es datálású kunágotai adata is megerõsíti. 

648. Euphorbia maculata L. [syn. E. supina Raf.; Chamaesyce maculata (L.) Small.]  � Békésszentandrás 
[9189.1, a Hármas-Körös-hullámterében, a duzzasztómû kövezésein, betonfelületeinek repedései közt, 
degradált gyepeiben egyaránt] (TT 2002. 09. 19.) hatalmas telepeket alkotva, tömeges. TIMÁR (1954) a 
Hármas-Körös hullámterén, a jelenlegi lelõhelytõl mintegy 30 kilométerrel lejjebb a folyómedrében találta 
meg a fajt. Az Alföldön szórványos. (SIMON 1992)  

Euphorbia lathyris � Deszk [9787.4, hulladéklerakó, a szeméthalmok tetején] (JG-BV 2002. 11. 21.) néhány 
tõ. Dísznövény, kivadul. Pl. Tarpa, FINTHA 1994. (SIMON 1992) Eddig a Dél-Tiszántúlról adata nem volt 
ismeretes. 

704/d. Phacelia tanacetifolia Benth. � Szentes [9288.2, Cserebökényi puszta, istálló, trágyás talajú 
szegélyében] (TT 2001. 05. 22.) néhány tõ. Kaliforniából származó, kiváló mézelõ növény, termesztik és 
kivadul. (SIMON 1992) Két konkrét konkrét tiszántúli kivadulási adatát találtuk az irodalomban. �Tantum 
culta et subspontanea, sic Doboz "Gerla"� (SOÓ � MÁTHÉ 1938). "Szeged subspont." (TIMÁR 1954). 

716. Anchusa barrelieri (All.) Wittm. � Kétegyháza, Elek [9493.3, 9593.1, a Kétegyháza-Lökösháza közötti 
vasúti vonalszakasz mezsgyéjében szórtan,] (TT 2002. 05. 24.) több nagy foltban. KERTÉSZ (2002) csak a 
Szabadkígyósi puszta védett területérõl jelzi elõfordulását. � Pusztaföldvár [9490.4. az Orosháza-
Pusztaföldvár mûút mezsgyéjében] (JG 2002. 05. 09.) több foltban. � Pusztaföldvár [9590.2, az Orosháza-
Kaszaper közötti mûút mezsgyéjében] (JG 2002. 05. 21.) több foltban. A Tiszántúlon ritka. Az állományok 
a déli részen koncentrálódnak. 

750. Ajuga laxmannii (L.) Benth. � Mezõtúr [8989.1, Csugar vasúti megálló mellett, a Kétpó-Csugar közötti 
vasúti vonalszakasz mezsgyéjében, mintegy 700 méter hosszan, fajgazdag löszgyepben,] (TT 2002. 05. 18.) 
több foltban, szórványosan.� Kondoros [9290.4, a Nagyszénás-Kondoros közötti mûút mezsgyéjében] (TT 
2002. 05. 10.) két egymás melletti csoportban, összesen 60-70 virágzó tõ (fehér változat). Eddig csak a 
Körös-Maros közérõl volt aktuális adata. Kondorosról utoljára KOREN (1883) említi. A mezõtúri adat 
jelenleg a legészakibb elterjedését jelenti a fajnak a Tiszántúlon, s egyben az egyetlen aktuális elõfordulása 
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a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területén. 
774. Prunella laciniata (L.) Nath. � Berettyóújfalu [8894.2, szikes gyepen, szórtan.] (TT 1998. 09. 11.) A 
Tiszántúlon ritka (SIMON 1992). 

787. Lamium album L.  � Körösladány [9092.3, a Sebes-Körös bal parti árvízvédelmi töltésének mindkét 
oldalán, több kilométer hosszan] (TT 2002. 04. 24.) gyakori. Az Alföldön ritka (SIMON 1992). 

803. Salvia aethiopis L. � Pitvaros [9690.3, a településtõl északra lévõ legelõn] (JG 2002.) több száz tõ. � 
Békésszentandrás [9188.2, a Hármas-körös árvízvédelmi töltésének külsõ oldalán és mezsgyéjén] (TT 
2002. 06. 11.) néhány tõ. KERTÉSZ Éva szóbeli közlése szerint, a mostani lelõhelyhez közel, a védett 
területen kívüli mezsgyében az 1980-as években már észlelte a fajt. A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

858. Linaria bieberstenii Bess. subsp. strictissima (Schur.) [syn. L. kocianovichii Asch.] � Kengyel [8988.1, 
vasútvonal mezsgyéjében szórványosan.] (TT 2002. 06. 4.) � Szentes [9387.4, Sáp-halom, szórtan] (TT 
2002. 04. 19.) � Tiszatenyõ, Kétpó, Mezõtúr [8888.3, 8989.1, a Tiszatenyõ-Mezõtúr közötti vasútvonal 
mezsgyéjében (TT 2002. 05. 18.) gyakori. � Csabacsûd, [9289.2, 9289.4, Lajoshalmi gyepek, 
szórványosan.] (TT 2002. 04. 26.) � Gyomaendrõd, Mezõberény, Békéscsaba [9292.3, 9191.4, 9191.1, 
Gyomaendrõd-Békécsaba közötti vasútvonal mezsgyéjében szórványosan.] (TT 2002. 05. 16.) � Kétpó 
[8989.4, a Mezõtúr-Kétpó közötti mûút mezsgyéjében, szórtan.] (TT 2002 05. 26.) - Kétpó [8989.1, 
Csugar-Kétpó közötti vasútvonaltól kb. 250-300 méterre, sztyeppréten, szórványosan.] (TT 2002. 05. 26.) � 
Mezõtúr [8989.4, a várostól nyugatra esõ nagy gyepen, (egykori katonai gyakorlótér) szórványos.] (TT 
2002. 05 09.) � Mezõtúr [8988.3, 8988.4, 8989.3 8989.4, a Mezõtúr-Mezõhék közötti országút 
mezsgyéjében több helyütt, szórtan.] (TT 2002. 05. 09.) � Öcsöd [9088.3, a Martfû-Öcsöd közötti országút 
mezsgyéjében, egy sztyepprét foltban] (2002. 05. 09.) kisebb állomány. � Gádoros, Nagyszénás [9389.2, a 
Gádoros-Nagyszénás közötti mûút mezsgyéjében szórtan.] (TT 2002. 05. 10.) � Nagyszénás, Kondoros 
[9390.1, 92904, a Nagyszénás-Kondoros közötti mûút mezsgyéjében több helyütt] (TT 2002. 05. 10.) 
gyakori. � Kondoros [9290.4, a Kiscsákói kastélyhoz vezetõ mellékút mezsgyéjében, szórtan.] (TT 2002. 
05. 10.) � Kondoros [9290.2, 9290.4, a községtõl délre esõ külterület földútjain szórványosan.] (TT 2002. 
05. 11.) � Gyomaendrõd [9090.4, 15-20 éve használaton kívüli vasúti töltés mezsgyéjében, szórtan.] (TT 
2002. 06. 20.), � Pusztaföldvár [9490.4, a Kistatársánc növényzetében, szórványosan.] (TT 2002. 07. 29.) � 
Nagymágocs [9488.2, a Szentes-Nagymágocs közötti mûút mezsgyéjében,] (TT 2002. 07. 11.) egy foltban. 
� Hunya [9191.3, A Hunya � Mezõberény közötti közút mezsgyéjében, mintegy kilométer hosszú 
szakaszon, szórványosan.] (TT 2002. 08. 20.) � Nagyszénás [9390.1 a Szarvas-Nagyszénás közötti közút 
mezsgyéjében, a község elõtt néhány száz méteres szakaszon, szórványosan.] (TT 2002. 09. 30.) � 
Nagytõke [9287.2, 9287.4, 9288.1, 9788.3, a  Mirmidó halom mögötti sztyepprét folton] (TT 1998. 05. 26.) 
sok diszpergáltan. A Tiszántúlon szórványos (SIMON 1992). 

882. Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz. [syn. Veronica spicata L.] � Kétegyháza [9593.1, a 
Kétegyháza-Lökösháza közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében, Peucedanum officinale és Aster 
punctatus társaságában,] (TT 2002. 07. 17.) kisebb állomány. Az Alföldön szórványos (SIMON 1992). 

999. Isatis tinctoria L. � Makó [9789.3, a Sámson-Apátfalvi-Szárazér töltésén] (JG 2001. 05. 15.) több száz 
tõ.  

1120. Elatine alsinastrum L. � Kunszentmárton [9187.4, a Hármas-Körös hullámterében, mocsaras sávban] 
(SzL-TT 2001. 08. 29.) mintegy 300 tõ. � Nagytõke [9287.2, a Mirmidó halom mögötti sztyeppréten 
átvezetõ földút pocsolyás keréknyomaiban, szórványosan.] (TT 1998. 08. 20.) � Szelevény [9187.3, a 
szelevényi szikeseken, a Hármas-Körös hullámteréhez közel] (MZs�TT 1996. 08. 28.) tömeges. � Szentes 
[9288.2, Cserebökényi puszta, Terehalom mocsárfoltjaiban] (TT 2000. 07. 11.) szép számmal. SIMON 
(1992) szerint az Alföldön szórványos, MOLNÁR � PFEIFFER (1999) és MOLNÁR � GULYÁS (2001) számos 
lelõhelyrõl közlik. 

1186. Inula germanica L. � Mezõhék [9088.1, 9088.2, a Tiszaföldvár-Mezõtúr közötti országút 
mezsgyéjében] (TT 2001. 06. 18.) öt nagyobb folt.� Mezõtúr [9089.3, a Szarvas-Mezõtúr közötti 
vasútvonal mezsgyéjében a vasúti híd közelében] (JG 2001. 07. 13.) több ezer tõ. � Tiszatenyõ, Kétpó, 
Mezõtúr [8989.1, 8888.3, a Tiszatenyõ-Csugar közötti vasútvonal mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 18.) 
gyakori a faj. (19 nagy telep) � Kengyel, Tiszatenyõ [8988.1, a Tiszatenyõ-Kengyel között vasúti 
vonalszakasz mezsgyéjében,] (TT 2002. 06. 04.) több foltban, ezres nagyságrendben. � Nagytõke [9288.1, a 
Mírmidó-halom mögötti sztyeppréten] (TT 2002. 04. 04.) két, kisebb folt. � Kétegyháza, Elek [9493.3, 
9593.1, a Kétegyháza-Lökösháza közötti vasútvonal mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 04.) hat, nagy, különálló 
telep, összesen ezres nagságrendben. KERTÉSZ (2000) egy telepét jelzi innen százas nagyságrendben. � 
Kétpó [8989.4, a Mezõtúr-Kétpó közötti mûút mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 26.) több nagy folt. � 
Nagyszénás [9390.1, a Nagyszénás-Kondoros közötti mûút mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 10.) egy folt. � 
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Kondoros [9290.4, a Nagyszénás-Kondoros közötti mûút mezsgyéjében] (TT 2002. 05. 10.) négy, nagy 
telep.� Nagyszénás [9389.2 a  Nagyszénás-Gádoros közötti mûút mezsgyéjében] (TT 2002. 09. 30.) két 
folt. � Pusztaföldvár [9490.4. az Orosháza-Pusztaföldvár mûút mezsgyéjében] (JG 2002. 06. 06.) mintegy 
400 tõ. � Pusztaföldvár [9590.2, az Orosháza-Kaszaper közötti mûút mezsgyéjében,] (JG 2002. 06. 06.) 
több foltban.  

1217. Anthemis ruthenica M. B. � Nagytõke [9287.1, Tõkei gyepek, felhagyott homokbánya szélén, 
szórtan.] (TT 2002. 05. 08.)  

1240. Artemisia scoparia W. et K. � Orosháza [9490.1, Homokbányaudvar nyílt területein, szórványosan.] 
(TT 2002. 09. 17.) Az Alföldön szórványos (SIMON 1992). 

1265. Senecio vernalis W. et K. � Békésszentandrás [9188.4, Gödényhalom, nyílt felszínen, szórványosan.] 
(TT 2001. 04. 19.) � Nagytõke [9287.1, Tõkei gyepek, ] néhány példány. (TT 2002. 04. 04.) � Szelevény 
[9187.3, a Kunszentmárton-Szentes közötti vasúti vonalszakasz zúzalékján] (TT 2002. 04. 05.) sok.  

- Kunszentmárton [9187.4, a 44. � es számú fõút mezsgyéjében.] (TT 2002. 04. 05.) nagyobb foltokban. 
Terjedõben lévõ, 1-2 éves jövevény növény. (SIMON 1992)  

1295. Carduus hamulosus Ehrh. � Szelevény [9187.3, hosszan elnyúló, meredek löszlejtõ növényzetében, 
szórtan.] (TT 2002. 10. 11.) � Mezõtúr [8989.1, Kétpó-Csugar közötti vasútvonal mezsgyéjében 
szórványosan.] (TT 2002. 05. 18.) � Gyomaendrõd, Csárdaszállás, Mezõberény, Békéscsaba [9091.3, 
9191.4, 9292.3, a Gyomaendrõd-Békéscsaba közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében szórványosan.] (TT 
2002. 05. 16.) � Békéscsaba [9392.1, 9392.4, a Békéscsaba-Szabadkígyós közötti vasúti vonalszakasz 
mezsgyéjében szórványosan.] (TT 2002. 05. 16) � Pusztaföldvár [9490.4. az Orosháza-Pusztaföldvár mûút 
mezsgyéjében] (JG 2002. 06. 06.) néhány tõ. � Pusztaföldvár [9590.2, az Orosháza-Kaszaper közötti mûút 
mezsgyéjében,] (JG 2002. 06. 06.) néhány tõ. � Makó [9789.1, 9789.3, a Sámson-Apátfalvi-Szárazér 
töltésén] (JG 2001. 05. 15.) gyakori. 

1299. Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. degenii (Petrak) Jáv. � Mezõtúr [9089.2, a Hortobágy-Berettyó 
jobb parti gátjának tövében levõ gyepben szórványos.] (TT 2002. 06. 04.) 

1313. Centaurea solstitialis L. � Szarvas [9189.1, a régi körgáton (Nyúl-zug),] több foltban. (TT 2001. 07. 
16.) � Gyomaendrõd [9090.3, 9090.1 a Fûzfászugi holtághoz bevezetõ út mezsgyéjében és a Peresi holtágat 
kísérõ régi gáton] (TT 2001. 07. 16.) gyakori. � Szarvas [9189.1, 9189.3, a Mótyói gátoldalon] (TT 2001. 
07. 31.) gyakori. � Békésszentandrás [9189.1, a Hármas-Körös töltésén, a Szivornyához vezetõ 
gátszakaszon,] (TT 2001. 08. 07.) laza csoportokban. � Mezõtúr [9090.3, a Hármas-Körös árvízvédelmi 
töltésén, a Peresi egyenesben,] (TT 2001. 08. 24.) több foltban. � Szarvas [9090.3, a rózsási rizstelep egyik 
földútjának szegélyében szórtan, a Hármas-Köröshöz viszonylag közel.] (TT 2001. 09. 11.) � 
Békésszentandrás [9188.2, a 44. � es számú fõút mezsgyéjében, szórványosan a Szolnok megyei határhoz 
közel.] (TT 2002. 07. 27.) � Kunszentmárton [9187.4, a 44. � es számú fõút mezsgyéjében, szórványos 
mindkét oldalon.] (TT 2002. 07. 27.) � Szentes [9288.2, Cserebökényi puszta, Terehalom, Józsefszállás, 
szórtan] (TT 1998. 08. 15) kisebb állomány útmentén. � Szentes [9288.4, Cserebökényi puszta. Az 
Orosházi gulyaállás mellett, a pusztára bevezetõ út, széles mezsgyéjében szórtan.] (TT 2002. 08. 13.)  

1344. Helminthia echioides (L.) Gart. � Békésszentandrás [9188.4, Gödényhalommal szembeni régi 
homokbánya közepén, murvával felszórt úton,] .(TT 2001. 09. 18.) néhány példány � Algyõ [9687.3, szikes 
gyep ruderális növényzetében, a Tisza hullámterének közelében] kisebb állomány. (TT 2002. 09. 18.) 
TIMÁR (1954) Szegedrõl, VIRÓK � MOLNÁR � GULYÁS in: MOLNÁR et al. (2000) Makó mellõl jelzi a fajt. 
Mediterrán jövevény (SIMON 1992). 

1358. Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand. � Mazz. � Szelevény [9187.3, hosszan elnyúló, meredek 
löszlejtõ egy helyütt megbontott homokos-vályogos területén, szikes gyepben, szórtan.] (JG-TT 2002. 10. 
11.) Az Alföldön ritka. (SIMON 1992) 

1421. Thesium linophyllon L. � Csabacsûd [9289.2, 9289.4, Lajoshalmi gyepek löszfoltjaiban, szórtan.] (TT 
2002. 04. 26.) � Szabadkígyós [9392.4, 9492.2, a Szabadkígyós-Kétegyháza közötti vasúti vonalszakasz 
mezsgyéjében két sztyepprét foltban, szórványos.] (TT 2002. 05. 24.) � Mezõtúr [8989.1, a Tiszatenyõ-
Csugar közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében Csugar megállónál, szórványosan.] (2002. 05. 18.) � 
Lökösháza [9593.3, a román határ elõtt, vasútvonal mezsgyéjében, szórtan.] (TT 2002. 05 24.) � Nagytõke 
[9287.1, a Tõkei gyepeken, sztyepprétben, szórtan.] (TT 05. 08.) A Tiszántúlon ritka (SIMON 1992).  

1424/a. Oxybaphus nyctagyneus (Michx.) Sweet � Mezõberény [9191.4, a Gyomaendrõd-Mezõberény 
közötti vasútvonal zúzalékján] (TT 2002. 05. 16.) néhány tõ. � Kétegyháza [9593.1, a Lökösháza-
Kétegyháza közötti vasúti pálya zúzalékja mellett] egy csoport. (TT 2002. 05. 24.) É-amerikai eredetû, 
ritka, adventív növény. Utak, vasutak mentén (SIMON 1992).  

1425. Phytolacca americana L. [syn. Ph. decandra L.] � Csanádapáca [9491.3, a település  belterületén 
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található bányagödör növényzetében] többszáz példányos állomány. (TT. 2002. 07.29.) Észak-amerikai 
származású növény. SIMON (1992) csak a Dunántúlról és a Duna-Tisza közérõl jelzi kivadulását. PENKSZA 

et al.(1997) a Lökösházához tartozó Turai-legelõ szélén találták meg a fajt. 
1426. Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters � Mezõgyán [9195.1, Csobán-szik, 
Achilleo-Festucetum vízállásos részein] tömeges. (JG-BI, 2001. 04. 25.) Új az Alföldön! (A faj hazai 
elõfordulását lásd: MOLNÁR � PFEIFFER 2000). Gyengén szikes Festuca pseudovina által dominált gyepben 
több 10 000 tõ él. A határozást MOLNÁR V. Attila is megerõsítette. Ugyanitt a 2002-es aszály idején egy 
példányt se lehetett megfigyelni. 2002. december 2-án viszont néhány szépen fejlett, de még nem virágzó 
tövet találtunk keréknyomokban.  

1464. Dianthus giganteiformis Borb. subsp. pontederae (Kern.) Soó  � Csabacsûd [9289.2, 9289.4, 
Lajoshalmi gyepek sztyepp foltjaiban, szórványosan.] (TT 2002. 04. 26.) � Nagytõke [9287.1, Tõkei 
gyepek, több pusztarészen, szórványosan.] (TT 2002. 05. 08.) 

1487. Moenchia mantica (L.) Bartl. � [9392.4, Makkosháti-legelõ, nem túl diverz sztyepprét szélén] (TT 
2001. 05. 19.) több, kisebb csoport. SIMON (1992) egy Tiszántúli adatát (Hencida � a Crisicum, 
Nyírségense felé esõ határterületén) jelzi. Új a Dél-Tiszántúlon! 

1549. Bassia sedoides (L.) Voss � Békésszentandrás [9189.1, a Szabadkígyós Hármas-Körös hullámterében, 
a mezõtúri komp mellett, megbontott oldalú föld depónián,] (JG-TT 2002. 07. 16.) több foltban. � 
Dévaványa [8991.4, téglagyári anyagnyerõ gödör szélén] (JG-SzA 2002. 09. 10.) többszáz töves populáció, 
tiszta állományban és Aster sedifolius között szálanként. � Szentes [9288.1, 9288.2, Cserebökényi puszta, a 
Belicei gyepet szegélyezõ Szentes-Szarvas közötti közút szervizútja mentén] tömeges. (JG-TT 2002. 09. 
13.) � Csabacsûd [9289.4, a Lajoshalmi gyepek közelében, út melletti erodált árokparton] nagy tömegben, 
bokros kifejlõdésben. (JG-TT 2002. 09. 13.) � Eperjes [9289.3, a Györgykirálysági gyepek keleti szélén, 
árokparton,] ezres állományban. (JG-TT 2002. 13.) � Szentes [9289.3 a Disznóhalmi területrészen, csatorna 
parton és egy apró, bolygatott szikes gyepen] (JG-TT 2002. 09. 13.) tömeges. � Kunszentmárton [9187.4, a 
44-es számú fõút mezsgyéjében a Trend üzem közelében] (JG-TT 2002. 09. 19.) többszáz töves állomány. � 
Öcsöd [9188.2, Kunszentmárton felé a 44-es fõúttal párhuzamosan futó régi árvízvédelmi töltésen] (JG-TT, 
2002. 09. 19.) foltokban, több ezer tõ. � Derekegyház [9488.3, Ördöngõsi puszta, kissé degradált 
Camphorosmetum-ban] (JG 2002. 11. 11.) néhány száz tõ. � Szelevény [9187.3, Szelevényi szikesek (a 
vasút melletti, déli sarok) foltokban.] (TT 2002. 04. 16.) � Szentes [9388.3, Lapistó-Fertõ. Az un. Tari-tó 
erodált gátján és a környezõ szikeseken] tömeges. (JG-TT 2002. 04. 22.) 

1551. Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott � Orosháza [9490.1, a 47-es fõút felüljárója melletti 
homokbánya növényzetében,] (TT 2002. 09. 17.) kisebb állomány. A Tiszántúlon ritka. (SIMON 1992) 

1553. Corispermum nitidum Kit.  � Orosháza [9490.1, a 47-es fõút felüljárója melletti homokbánya, 
üvegtörmelékkel felszórt útján] (TT 2002. 09. 17.) mintegy 20 tõ. Jelenleg egyetlen aktuális adata a 
Tiszántúlon. Új a Dél-Tiszántúlon! 

1555. Salicornia prostrata Pall. � Hódmezõvásárhely [9688.1, ASA regionális hulladéklerakó telep, 
anyagnyerõ gödör szélén] (JG-ST 2002. 09. 25.) erõsen szikes talajon, ezres nagyságrendben. 

1557. Suaeda maritima (L.) Dum. � Hódmezõvásárhely [9688.1, ASA regionális hulladéklerakó telep, 
anyagnyerõgödör szélén] (JG 2001. 05. 31.) erõsen szikes talajon, ezres nagyságrendben. � Kövegy 
[9790.3, Nagy-földek, anyagnyerõ gödör a hulladéklarakó mellett, erõsen szikes talajon] (JG 2001. 07. 25.) 
több száz tõ. 

1558. Salsola kali  L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó � Székkutas [9588.2, Sós-halom, bolygatott gyepben] (JG 
2001. 09. 13.) mintegy 50 tõ. � Hódmezõvásárhely [9687.2, Kis-Homok, a 47-es fõút mentén bolygatott 
gyepben] (JG-ST 2002. 09. 25.) néhány tõ. A Dél-Tiszántúlon ritkának számít, és csak bolygatott 
gyepekben jelenik meg. 

1575. Androsace maxima L. � Hódmezõvásárhely [9488.3, Zöldhalom, bolygatott löszgyepben] (JG-KL 
2000. 04. ) mintegy 400 tõ. Jelenleg ez az egyetlen leközölt, aktuális Tiszántúli adata. A faj termõhelyét 
2002-ben a rajta legelõ nagy számú ló erõsen degradálta.  

1576. Androsace elongata L. � Szarvas [9189.1, a vasúti híd közelébe esõ Hármas-Körös gátszakaszon, a gát 
külsõ oldalán] (TT 2002. 04. 16.) gyakori. � Szentes [9387.4, Sáp-halom.] (JG 2002. 04. 19.) Az Alföldön 
szórványos. (SIMON 1992) 

1620. Fallopia dumetorum (L.) Holub � Nagymágocs [9488.2, a Mágocs-ér melletti nádas-mocsaras terület 
szélén lévõ kis erdõfoltban.] (TT 2002. 07. 11.) A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

1720. Allium sphaerocephalon L. � Kengyel [8888.3, a település mellett, a vasúti pálya mezsgyéjében, 
Linaria biebersteinii-vel együtt, szórtan.] (TT 2002. 06. 04.) Az Alföldön szórványos. (SIMON 1992) 

2038. Melica transsilvanica Schur � Gyomaendrõd [9090.1, 9090.3, a Peres holtág gátján 15-20 méter 
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hosszan] (JG-TT 2002. 06. 04.) két-három folt. � Kétpó [8988.2, a vasúti pályatest mezsgyéjében, az 
állomás mellett,] (2002. 07. 16.) bõven. � Gyomaendrõd [9090.2, a Mezõtúr-Gyoma közötti vasútvonal 
töltésének mezsgyéjében, a Hármas-Közös hullámteréhez közel,] (TT 2002. 06. 25.) kb. 150-200 méter 
hosszan, szórtan. � Eperjes [9289.4, a Geiszt-majorhoz vezetõ határút mezsgyéjében.] (TT 2002. 07. 08.) 
80-100 méter hosszan, szórtan. � Nagymágocs [9488.2, a Szentes-Nagymágocs közötti út mezsgyéjében,] 
(TT 2002. 07. 11.) mindkét oldalon kb. 50 méter hosszan. � Szentes [9288.3, Cserebökény, A Kis-koszorús 
halom még nem szántott, földút melletti, gyepes karéján.] (TT 2002. 09. 05.) � Szentes [9288.3, 
Cserebökény. A Kajáni-halom (homokbányává alakított) gyepes tetején,] (TT 2000. 07. 10.) domináns. A 
Tiszántúlon szórványos (SIMON 1992). 

2062. Agropyron hispidus (Opiz) Melderis [syn. A. intermedium (Host) P. B.] � Mezõtúr [8989.1, a 
Tiszatenyõ-Csugar közötti vasúti vonalszakasz mezsgyéjében, Csugar megállónál]  (TT 05. 18.) foltokban. 
� Mezõtúr [8989.3, a Mezõtúr-Kétpó közötti mûút mezsgyéjében, több helyütt] (TT 2002. 05. 26.) 
foltokban. A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

2065. Aegilops cylindrica Host � Gyomaendrõd [9091.3, a Hármas-Körös árvízi töltésén, a Torzsási holtág 
közelében] (JG-TT 2001. 07. 22.) kisebb állomány � Szentes [9387.4, 9388.3, Lapistó-Fertõ. A területen 
fõként a régi száraz, rizsgátakon fordul elõ szórványosan.] (TT 2001. 07. 13.), � Szentes [9288.1, 
Cserebökény, az un. Kunszentmártoni halastó betápláló szivattyúja melletti úton] (TT 2001. 07. 13.) 
foltokban. A Dél-Tiszántúlon szórványos. 

2076. Eragrostris cilianensis (All.) F. C. Hubbard [syn. E. megastachya (Koeler) Link] � Algyõ [9687.3, a 
Tisza hullámterének közelében levõ szikes gyep bolygatott növényzetében] (TT 2002. 09. 18.) néhány tõ.� 
Hódmezõvásárhely [9687.2, Kis-Homok, a 47-es fõút mentén akácosban] (KL 2002. 08.) néhány tõ. Az 
Alföldön szórványos (SIMON 1992). Utóbbi adatnál a határozást Somlyay Lajos megerõsítette. Érdekes, 
hogy a virágok száma a fûzérkében a 60-at is elérte, míg SIMON (1992) szerint ez maximum 40.  

2134. Stipa capillata L. � Hódmezõvásárhely [9588.3, Aranyág, a Hódmezõvásárhely-Békéscsaba 
vasútvonal mezsgyéjében] (JG 2002. 11. 11.) kb. 100 méteres szakaszon tömeges. A Dél-Tiszántúlon ritka. 

2155. Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler � Orosháza [9490.1, Homokbánya növényzetében, szórványosan.] 
(TT 2002. 09. 17.), 

2156. Panicum capillare L. � Orosháza [9490.1, a homokbányába vezetõ út növényzetében, szórtan] (TT 
2002. 09. 17.) százas nagyságrendû állomány. Észak-Amerikából behurcolt növény (JÁVORKA 1925). A 
Tiszántúlon elsõ és eddig egyetlen elõfordulását PENKSZA et al.. (1997) jegyezték föl a Maros folyó két 
szigetérõl. 

Monochoria korsakowii Regel et Maack � Túrkeve [8890.4, Gástyási rizstelep, indiánrizs kultúra szélén.] 
(JG-SzA, 2002. 07. 30.) mintegy 10 tõ. BARTHA et al (2000) tudósít a faj magyarországi megjelenésérõl. 
Ezidáig két elõfordulásáról tudtunk, Ecsegfalva és Karcag határából. Ezen új termõhely nagyon hasonlít a 
karcagi elõfordulásához, viszont a növény itt egyáltalán nem volt tömeges a megfigyelés idõpontjában. A 
késõbbiekben feltételezhetõen további inváziója várható. 

Pistia stratiotes L. � Szarvas [9189.1, a Kákafoki holtág vizében a 90-es évek vége óta rendszeresen 
megjelenik váltakozó denzitással. A holtág egy szakaszán, 1999-ben több kilométer hosszan szõnyegként 
torlódott össze a faj állománya. (TT)  
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Summary 
New data to the flora of the South-Tiszántúl (SE-Hungary) 

G. JAKAB � T. TÓTH 
 

This publication contains floristical data about the South Tiszántúl. It presets records of species which are 
locally or generally rare or protected. The bryoflora and the vascular plants were investigated as well. The 
most interesting bryofloristical data are the new localities of Cephaloziella rubella, Zygodon viridissimus 
subsp. baumgartneri, Bryum rubens, Phascum floerkeanum, Entosthodon hungaricus, Entosthodon 
fascicularis, Fissidens exilis and Lunularia cruciata. Among the vascular plants the most remarkable are the 
Ajuga laxmannii, Althaea cannabina, Androsace maxima, Astragalus contortuplicatus, Bupleurum 
commutatum subsp. glaucocarpum, Corispermum nitidum, Equisetum telmateia, Isatis tinctoria, Lythrum 
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tribacteatum, Moenchia mantica, Montia fontana subsp. chondrosperma, Panicum capillare, Ranunculus 
polyphyllus, Rosa livescens, Trifolium ornithopodioides. 
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