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ELŐSZÓ

A Szabadka-Horgosi-homokpuszta természetes flóraképe és megőr
zésének kérdései Sturc Béla (1914-1994) munkásságának összefoglaló 
műve. Megjelentetett munkái közül ez a legterjedelmesebb és a legát
fogóbb is. Részben irodalmi adatok, részben pedig fél évszázados te
repjárása, terepismerete alapján állította össze. Az első idevonatkozó 
publikációktól (1800) kezdve 1994-gyel bezárólag, a számára ismert 
dolgozatokban, tanulmányokban előforduló adatokat rendszerezte és 
tette közkinccsé. Dr. Bózsa Pál szakvéleményéből idézünk: „... A Sza
badka-Horgosi-homokpuszta florisztikai szempontból Észak-Bácska 
egyik legjelentősebb, legspecifikusabb vidéke. Növényvilágának isme
rete és megőrzése nemcsak a szakemberek, hanem a nagyközönség 
feladata is. Bemutatása csakis olyan embert illet meg, aki bejárta a 
terület zegét-zugát, és hosszan tartó kutatásai folyamán felismerte és 
feltárta növénykincseit. Dr. Sturc Béla, a szerző, erre a leghivatottabb. 
Nagy szakmai tudásának, több évtizedes terepmunkájának koronája ez 
a mű. Tudományos elemzései, kritikus megjegyzései, komplex ökoló
giai meglátásai, a terület megvédésére és tervszerű alakítására vonat
kozó javaslatai külön jelentőséget adnak munkájának...”

A természetes erdők, rétek maradványaira már csak kisebb szige
tek formájában akadunk. Ezek is főleg antropogén hatások alatt áll
nak: új erdőket telepítettek, csatornázás, partszabályozás ment végbe, 
a homokon új gyümölcsösöket létesítettek, nagyarányú kemizálás tör
tént a mezőgazdaságban, megkezdődött a kőolaj-kitermelés, víkendte- 
lepek alakultak, fokozódott a levegő, a talaj és a víz szennyeződése, a 
taposás és a szemetelés a környező erdőkben -  hogy csak a legfonto
sabbakat említsük meg. A változásoknak florisztikai, faunisztikai, öko
lógiai és biológiai következményei lettek. Megállíthatók-e ezek a nega
tív változások? -  tette fel a kérdést a szerző. A bemutatott 301 növény-



faj mind azt bizonyítja, hogy ha a természetvédelem nem lesz elég 
gyors és hatásos, visszafordíthatatlanul megváltozik majd a vidék 
növényállománya, és ez a lista belátható időn belül jelentősen kibővül. 
Ez a borús előrejelzés cseng ki a sorok közül: előfordulása ma lehet
séges, de kevésbé valószínű (terebélyes harangvirág, 1974)”; egy diá
kom herbáriumából (piros madársisak, 1951)”; a vasúti töltés lejtő
jén mindössze két példány (sarlóboglárka, 1951)”; a Szelevényi-er- 
dő pereméről eltűnt (közönséges szemvidító, 1974)”; az említett 
rétet 1974-ben felszántották, azóta nem akadtam rá (kígyónyelv, 
1973)”; a fenti lelőhely ma már elveszítette eredeti képét, a növény 
innen eltűnt (árokvirág, 1959)”; az 1960-as években még bőven volt 
belőle, gyönyörű színfoltja volt a határövezetnek, de sajnos az évek 
folyamán száma csökken, hagymástól kiásva a piacra viszik, egyes terü
leteket felszántottak, tehát léte végveszélyben van (egyhajúvirág, 1963,
1973)”.

Környékünk növénytakarójának leépülését hűen szemléltetik a 
fenti sorok. Sturc Béla felsorolta a legnagyobb veszélyforrásokat, de a 
(várható) következményekre is kitért. Nevezetesen: azt a 178 fajt is 
bemutatta, amelyekért ebben a könyvben is kiált és kiállt, megkongat
ta a vészharangot.

Sturc tanár úr igazi pedagógus volt. Tudta, hogy legtöbbet úgy 
érhet el, ha tájékoztat, nevel. Ezért írta egy helyen: „A flóra fönntartá
sa, kezelése, alakítása csak úgy érhető el, ha megismertük az eredeti 
növénytakarót, természetes társulásokat, fejlődésük további lehetséges 
irányát. Külön figyelmet kell fordítani azokra a termőhelyekre, melyek 
ritka fajokat, reliktumokat, endemikus és szubendemikus fajokat, alfa
jokat rejtenek magukban...”

A sok kiveszett, kétes jelenlétű és halálra ítélt növényfaj bemuta
tása után kifejti véleményét a lehetséges megoldásokról: „A védelem 
megvalósítása terén két irányban lehet tevékenykedni: a) a növényfa
jok védelme meghatározott területen, b) a védett területen kívül eső 
érdekesebb fajok védelme...” Amennyiben az eredeti állapot visszaállí
tásáról van szó, akkor fás szárú és lágy szárú fajok betelepítését kell 
elvégezni.

A Szabadka-Horgosi-, a Delibláti- és a Nagykőrösi-homokvidék 
összehasonlításakor arra a következtetésre jutott a szerző, hogy a sza



badkai középhelyet foglal el, azaz átmeneti jellegű az említett terüle
tekhez viszonyítva. Ez a tény bizonyítja specifikusságát és sürgeti egé
szében való megvédésének szükségességét.

Habár a kéziratban leírtakat tiszteletben tartottuk, mégis néhány 
esetben eltértünk az eredeti szövegtől. 1. „A szerb nyelven írt dolgoza
tokból vett lelőhelyi adatokat ugyancsak az ott közöltek szerint ismer
tetem” gyakorlattól eltekintettünk, furcsán hangzott volna a suboticai, 
Mali Iđoš-i stb. helységmeghatározás. 2. „A régi szerzők jelezte helysé
gek magyar neve és megfelelő szerb elnevezése” listát gyakorlati okok
ból kibővítettük. Azokban az esetekben, amelyekben indokoltnak tar
tottuk, a könyvben szereplő helység magyar és szerb nyelvű elnevezé
sét feltüntettük. 3. A könyvben szereplő diagramok utólag, a kézirat
ban szereplő adatok alapján készültek. 4. Az illusztrációk is utólag 
kerültek a munkába. 5. A szerző által említett Soó Rezső Synopsisa és 
Josifović (szerk.) Flóra SR Srbije című műve mellett, a ma érvényes 
nómenklatúra egységesítése céljából, felhasználtuk Priszer Szaniszló A 
magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve 
VII. (1985) című munkáját is.

A forrásmunkák és az irodalomjegyzék sok esetben hiányos (a 
megjelenés éve, vagy az oldalszámok nincsenek feltüntetve), ezen ob
jektív okokból nem tudtunk változtatni, de ez nem csökkenti a könyv 
értékét, és ettől függetlenül a felsorolt irodalom bárki számára felhasz
nálható.

A 6. fejezetben több olyan adat is szerepel, amely szóbeli közlésre 
épül. Ezeknek a szerzőknek a neve természetesen nem szerepel az 
irodalomjegyzékben.

Az egy-egy növényhez fűzött kritikai megjegyzés a harmadik cso
portban a 21-es számmal jelölt növényig teljed. Ennek folytatása a 
szerző halála miatt szakadt meg.

Dr. CZÉKUS Géza





BEVEZETŐ

Az eddigi tapasztalok alapján ma már határozottan állíthatjuk, 
hogy mindazoknak a szakembereknek, kutatóknak, akik a természeti 
környezettel kapcsolatos elméleti vagy gyakorlati kérdésekkel foglal
koznak, ismerniük kell az adott terület fotoszintetikus bázisát, a ter
mészetes, vagyis spontán létrejött zöld növénytakarót, a vidék flóráját, 
a növényfajok természetes társulásait, továbbá az adott környezet nö
vényföldrajzi jellegét. Vonatkozik ez mind a botanikai alapkutatások
kal, zoológiái, biocönológiai vizsgálatokkal foglalkozó kutatókra, mind 
azokra a szakemberekre, akik a termelés folyamatában a természetad
ta nyersanyagokat használják fel, vagy pedig a természeti környezetet 
mint felvonulási és építkezési teret igénylik. Terveik kidolgozásában 
számolniuk kell az adott környezet élővilágával, a táj jellegével, még
pedig egy átfogó környezetvédelem és ezen belül természetvédelem 
fenntartása érdekében. Nem szabad elfelejteniük, hogy egy vidék még 
megmaradt természetes flórája, vegetációja jellemzője annak a ténye
zőkomplexumnak, mely azon a területen létezik és kisugározza hatását 
az emberi településekre, magára az emberre is. Hangsúlyozni kell, 
hogy az agráripari vidékek természeti környezete, amilyen a miénk is, 
gyors és mélyreható változásoknak van kitéve. Állíthatjuk, hogy ma 
már vidékünkön kisebb szigetek formájában akadunk rá a természetes 
erdők, rétek maradványaira, de már nem eredeti állapotban, hanem 
antropogén hatásoktól módosítva. A terület, melyet még elfoglalnak, 
szüntelenül csökken, fajokban elszegényedik, elveszti eredeti jellegét, 
itt-ott már küszöbönáll teljes megsemmisülése. Ha nem törekszünk 
megtartására és védelmére, esetleg rekonstrukciójára is, környezetünk 
valóságos sivataggá válik.

Szabadka környékének növénytakarója, flórája változatosnak 
mondható, mégpedig azért, mert ezen az aránylag kis területen négy



különféle jellegű biotóp vagy termőhely-komplexum található: homok
puszta, löszpuszta, szikespuszta, mocsár- és lápvidék.

Dolgozatom célja, hogy bemutassam e vidék (kis táj) flórájának 
felkutatását, természeti viszonyait, flóraképének történeti fejlődését, 
kialakulását, dinamikáját, mai állapotát, jellegzetes lelőhelyeit, a jel
lemző növénytársulásokat felépítő fajait, a növénytakaró összképét és 
ennek nyomán a vidék növényföldrajzi jellegét. Mindebből kifolyólag 
következtethetünk azokra a rendszabályokra, melyeket érvényesíteni 
kell a természeti környezet racionális kihasználásában, a természetvé
delem megvalósításában, a természetes flóra, vegetáció megőrzésében, 
esetleg rekonstrukciójában.

Ide kívánkozik még egy megjegyzés is. A Szabadka-Horgosi-ho- 
mokpusztáról már megjelent egy mű: M i l o v a n  G a j i é :  Flóra i 
vegetacija Subotičko-horgoške peščare. Ez a munka legnagyobb részé
ben illusztrációkkal gazdagított határozókönyv, növényhatározó kul
csot ad az érdeklődő kezébe. Kisebb részében bemutatja a terület 
egyes növénytársulásait és röviden kitér a vidék növényföldrajzi jelle
gére is. A különféle tárgyú mellékletekben gyakorlati kérdéseket is 
felvet és ismertet.

Jelen munka abban tér el az előbbitől, hogy központi problémája 
a terület természetvédelmének botanikai komponense és ebből a 
szempontból vizsgálja a vidék flóráját és megőrzésének kérdéseit. Tu
lajdonképpen kiegészíti a fent említett munkát és viszont -  a fenti mű 
határozókulcsával és illusztrációival megkönnyíti ennek a munkának a 
használatát.



1. A VIDÉK FLÓRAKUTATÁSÁNAK 
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Az első tudományos értékű florisztikai adatokat Szabadka kör
nyékéről a XIX. század küszöbén, 1800-ban K i t a i b e l  Pál  (1757- 
1817) jegyezte fel. Felfedező utazásairól német nyelven naplót veze
tett, ez csak 1945-ben jelent meg (G o m b o c z : Diaria Itinerum Pauli 
Kitaibelii). Szabadkai vonatkozásban legérdekesebb része az „Iter ba- 
naticum primum 1800”, ti. ez tartalmazza a Szabadka környékére vo
natkozó adatokat. A város területéről és környékéről mintegy ötven 
növényfajt jegyzett fel, többek között a bókoló zsályát (Salvia nutans), 
a szennyes ínfüvet (Ajuga laxmanií), a tófonalat (Zannichelia palustris), 
a karcsú zsombort (Sisymbriumpofymorphum) stb.

I v á n y i  I s t v á n :  Szabadka szabad királyi város története 
(1892) c. művének II. kötete is tartalmaz botanikai adatokat, így pl. a 
szerző hivatkozik egy 1796-ból származó térképfelvételen található 
jegyzetre, mely szerint a Körös partján nyír-, szil- és főleg kőrisfa cser
jék vannak, ártere pedig mocsaras zsombékot képez. Néhány homoki 
növényt is felsorol, pl. a csillagpázsitot, hozzáteszi: „a legkitűnőbb ho
mokfoglaló”, fenyér, perje, tüskés pelyvaborz (ma tövisperjének nevez
zük), kék csenkesz, cimbor, Marschall-íéle- kakukkfű stb.

Száz évvel K i t a i b e l  szabadkai utazása után, 1901-ben teszi 
közzé növénytani megfigyeléseit T e o d o r o v i t s  F e r e n c  király
halmi erdőtanácsos: Növénytenyészeti megfigyelések a királyhalmi 
külső erdészeti állomáson az 1900. évben címmel.

D e g e n  Á r p á d  (1866-1934) egy kisebb dolgozatában, a Bul- 
bocodium ruthenicum Bge. a Duna és a Tisza között (1904), T e o d o 
r o v i t s  gazdag herbáriumából negyven növényfajt sorol fel, ezek kö
zött szerepelnek a következők is: egyhajú virág (Bulbocodium rutheni- 
kum), tarka sáfrány (Crocus reticulatus), homoki kikerics (Colchicum 
arenarium), tavaszi hérics (Adonis vemalis), pusztai meténg (Vinca her-



bacea), kései szegfű (Dianthus serotinus), homoki nőszirom (Iris arena- 
ria), báránypirosító (Alkanna tinctoria) stb.

B o r o v s z k y  S á n d o r :  Magyarország vármegyéi és városai, 
Bács-Bodrogvármegye c. művében (1909) Kovács  H u s z k a  F e 
r e n c  ismerteti Bácska növényvilágát. A homokvidékről a már ismer
teiteken kívül többek között a következő fajokat tartja érdemesnek 
megemlíteni: selymes boglárka (Ranunculus illyricus), homoki vértő 
(Onosma arenaria), fehér zászpa (Veratrum album), szalmagyopár (He- 
lichrysum arenarium) stb.

Jelentős flórakutató munkát végzett vidékünkön L e ngye l  
G é z a  (1884-1965). Egyik korai műve: A királyhalmi m. kir. külső 
erdészeti kísérleti állomás területe növényzetének ismertetése. A nö
vények rendszertani felsorolásában mintegy 400 fajt ismertet erről a 
területről, felhasználva T e o d o r o v i t s  herbáriumát is.

Érdemes munkát végzett ezen a téren Lányi  Bé l a  is (1879- 
1918). Fő műve a Csongrád megye flórájának előmunkálatai. Ebben 
sok növényfajt említ területünkről, legtöbbet a Szelevényi-erdőből és 
-pusztáról, valamint Horgos környékéről. Ehhez a munkához még egy 
kiegészítést is adott Újabb adatok Csongrád megye flórájához címmel.

T u z s o n  J á n o s  (1870-1943): Képek a Magyar Alföld nö
vényvilágából c. munkájában néhány adatot közöl a Szabadkától 
északra elterülő homokpusztáról, pl. két csüdfű fajt említ: (Astragalus 
austriacus, A. virgatus), majd a homoki bakszakállt (Tragopogon flocco- 
cus), a piros madársisakot (Cephalanthera rubra), a vörösbama nősző- 
füvet (Epipactis rubiginosa) stb. Egy másik művében, a Magyar Alföld 
növényföldrajzi tagolódásában is számos adatot közöl a város környé
kéről.

A legtöbb adatot a Szabadka-Horgosi-homokpuszta növényvilá
gáról P r o d a n  Gyu l a  valamikori zombori tanár, később a Kolozs
vári Egyetem professzora korai műveiben találjuk. Több dolgozatában 
is foglalkozik Szabadka flórájával, pl. Adatok Bács-Bodrog megye és 
környékének flórájához, A bácskai homokos és löszterületek egyné
hány növénye, Bács-Bodrog vármegye sziki növényei és végül a legje
lentősebb: Bács-Bodrog vármegye flórája (1915). Ezt a művet tekint
hetjük az első és eddig egyetlennek, amely részletes ismertetést ad 
egész Bácska flórájáról. Sok adatot közöl Szabadka határából, a lelő-



és termőhelyek feltüntetésével. Egyes növényritkaságokra külön is fel
hívja a figyelmet. Pl.: „... az Alföld kevés helyéről ismeretes a Bulboco- 
dium ruthenicum és az Astragalus dasyanthus...”

Az itt felsorolt kutatók jelentősége abban van, hogy alapot terem
tettek a későbbi kutatásokhoz. A két világháború között nemigen folyt 
flórakutatás a Szabadka-Horgosi-homokvidéken. 1943-ban S 1 a v n i ć , 
a vajdasági flóra kiváló ismerője jelentetett meg egy dolgozatot (Ada
tok az Alsó-Tisza-vidék flórájának ismeretéhez), melyben mintegy 
húsz fajt sorol fel Szabadka és Horgos környékéről, főleg a szikesekről.

A második világháború befejezésével, a béke beköszöntésével 
megindul a tudományos kutatás is. S 1 a v n i ć folytatja a Vajdaság fló
rájának és vegetációjának kutatását, 1950-ben megjelent dolgozatában 
(Ekološke i cenološke studije nekih panonskih endema) Szabadka 
környékéről is közöl adatokat. Itt meg kell említeni, hogy S 1 a v n i ć az 
ötvenes évek folyamán egész sor összefoglaló munkát jelentet meg 
Vajdaság vegetációjáról, ezekben utalás van Szabadka környékére is. 
Az érdeklődés mindinkább ráterelődik a Szabadka-Horgosi-homok- 
pusztára. A t a n a c k o v i ć :  Prilog flori Bačke című dolgozatában, fel
használva S 1 a v n i ć adatait is, huszonvalahány növényfajt említ Sza
badka és Horgos környékéről. R a f a j l o v i ć  és S z ö l l ő s i  a termé
szetvédelem szempontjából rövid ismertetést adnak a Ludasi-tó nö
vény- és állatvilágáról („Ludoško jezero”). G aj i ć 1967-ben közöl né
hány florisztikai adatot Szabadka határából a Prilog poznavanju flore 
Srbije c. munkában. A hetvenes évektől kezdve megindul erőteljeseb
ben a flóra- és vegetációkutatás Szabadka környékén. 1971-ben jelenik 
meg M a r k o v i ć - M a r j a n o v i ć - G i g o v  dolgozata a Szabadka 
környéki tőzegtelepekről Geološki sastav i istorija vegetacije tresetišta 
Keres na Subotičkoj peščari címmel. Majd folyamatosan, szinte egy
más után jelennek meg az alábbi szerzők dolgozatai: Š a i n o v i ć és 
munkatársai (1973), S t u r c  (1973), Szö l l ős i  (1973), Ga j i é  
(1973), Sz ö l l ő s i  (1976), Ša i n o v i ć ,  S t u r c  (1978), O b r a d o -  
v i é - B u t o r a c  (1978), P á r a b u é s k i - J a n k ó v i é  (1978), Ve i a -  
š e v i ć (1978), B o ž a (1979). Igen jelentős volt J o s i f o v i ć : Flóra 
SR Srbije kilenckötetes művének megjelenése (1970-77), majd a tize
dik pótkötet (1986). Különösen sok publikáció látott napvilágot a 
nyolcvanas években. Valamennyi több-kevesebb adatot tartalmaz a



Szabadka-Horgosi-homokpuszta flórájáról. A megjelenés sorrendjé
ben: B o ž a - O b r a d o v i ć  (1980), B o ž a - B u t o r a c - I v k o v i ć  
(1980), O b r a d o v i ć - B u d a k  (1980), G o d i c 1 (1980), Ši j ak  
(1980), Kl a de k  (1980), Boža-Butorac (1981), O b r a d o v i ć -  
B o ž a (1981), O b r a d o v i ć  (1980, 1981), O b r a d o v i ć  és mun
katársai (1982), Vla tkovi é  (1983), Ob r a d o v i ć  és munkatársai 
(1984, 1985), O b r a d o v i ć - B o ž a  (1985), P a r a b u ć s k i ,  St o j a -  
nović  és Vuković  (1985), S t u r c  (1985), O b r a d o v i ć - B o ž a
(1986). 1986-ban megjelenik egy összefoglaló mű is, Ga j i ć :  Flóra i 
vegetacija Subotičko-horgoške peščare. Kár, hogy nem ad teljes képet 
a terület flórájáról és vegetációjáról. Továbbá: O b r a d o v i ć - B o ž a
(1987), S t u r c  (1987), O b r a d o v i ć  és munkatársai (1987), O b r a -  
d o v i ć - B o ž a - K n e ž e v i ć  (1987), P a r a b u ć s k i - S t o j a n o -  
vić (1988), B o ž a - K n e ž e v i ć  (1988), S t u r c  (1989, 1990), B ú 
to r  a c-H u 1 o (1992). Lásd részletesen az irodalomban!



2. A VIDÉK TERMÉSZETKÖRNYEZETI 
VISZONYAI (ABIOTIKUS TÉNYEZŐK)

Ezeket a tényezőket mindig a flórával összefüggően vizsgáljuk. 
Hangsúlyozni kell, hogy valamennyi környezeti tényező összekapcso
lódva, egymásra hatva, egymástól függően fejti ki befolyását a flórára, 
pontosabban az ökoflórára, amely a környezeti tényezők vetülete. Eb
ből az is következik, hogy a környezeti tényezők, mint a tőlük függő 
növényzet is, csak együttesen tarthatók fenn, éppen ezért a kettő 
együtt adja az ökoflórát. A kettő dinamikus viszonyának szemmel tar
tását és fenntartását nevezhetnénk „ökoflorisztikának”, amely a ter
mészetvédelem hatékony alapját képezné.

2.1. A homokpuszta területe, határai, 
tengerszint feletti magassága

Területe kb. 250 km , a Magyarország felé eső határ mentén a 
Tisza völgyétől Tavankútig teljed. Dél felé éles határ nélkül, fokozato
san olvad bele a lösztáblába. Egy átmeneti övezet észlelhető, melyben 
keverten fordul elő a homok, homokos lösz, a löszös homok. Keleten a 
homokpuszta fokozatosan megy át a Tisza árterébe. Nyugat felé a 
Kelebiai-tónál lösz szakítja meg a homokot, majd újra felbukkan Ta- 
vankút körül (Csikéria), itt is ér véget. Gy ö r e  K o r n é l  (1976) há
rom egységre bontja fel a homokpusztát:

a) Szabadkai-homokpuszta -  a Kelebiai-tó keleti partjától a Körösig;
b) Horgosi-homokpuszta -  a Körös völgyétől a Tiszáig, és
c) Tavankúti-homokpuszta -  ez a lösztakaróban szigetként he

lyezkedik el.
Véleményem szerint ez a felosztás indokolt nemcsak földrajzi, de 

botanikai szempontból is, mert jól észlelhető különbségek vannak a 
három terület növényvilágában is.



A homokpuszta tengerszint feletti magassága változó, ti. észak
nyugattól délkelet felé lejt. A legmagasabb nyugati pontja Tavankútnál 
van, 137 m, tovább Csávolynál 131, Felső-Kelebián 134, Szabadkánál 
129, Palicstól északnyugatra 118, Suplyáktól északnyugatra 112-114, 
Királyhalomnál 106, Horgosnál 90-100 m, de ez már a Tisza völgye. 
Tehát a puszta a Duna-völgy fölé mintegy 30 méterre emelkedik, a 
Tisza-völgy fölé pedig majdnem 40 méterre.

2.2. A vidék kialakulása

A Szabadka-Horgosi-homokpuszta tulajdonképpen a Duna-Ti- 
sza között elterülő nagy kiterjedésű homokvidék legdélibb nyúlványa, 
mely a Nagyalföld nyugati, délnyugati részét tölti ki. Mélyfúrások, ar- 
tézivíz-kutatások adatai révén megállapítást nyert, hogy az Alföld kiala
kulása a földtörténet új korának második felében, a miocénban, majd 
a pliocénban ment végbe, mégpedig törésvonalak mentén történő 
hosszan tartó süllyedések, később feltöltődések eredményeképpen. A 
pliocén végére az úgynevezett Pannon-beltenger maradványa már csak 
tó formájában volt (Levantei-tó), ez pedig az időszak végére már el is 
tűnt. A folyók követték a beltenger, majd a beltó visszahúzódását. Ez 
már a folyami feltöltődés időszaka. Az utolsó eljegesedés időszakában, 
majd azt követően a lösz- és homoklerakódás a jellegzetes. A szelek 
hatása alatt a folyók alkotta hordalékkúpok anyagából végbemegy az 
ún. eolikus feltöltődés vagy szedimentáció. Homokpusztánk jellemző 
felszíni formáinak kialakulása tehát már a fejlődéstörténeti jelenkor
ban, vagyis a holocénben megy végbe.

2.3. Felszíni, domborzati, illetve 
geomorfológiai viszonyok (orográfiai tényezők)

Ezek a tényezők közvetve jelentősen befolyásolják a növénytaka
rójellegét.

Területünk geomorfológiai szempontból két egységre bontható, 
mindkettőben eolikus (szélfújta) üledék az uralkodó: a lösz és a ho
mok; vastagságuk mintegy 100-140 m (M o 1 n á r 1961).



a) Észak-bácskai lösztábla vagy löszhát Délkeletről, délről, nyu
gatról körülfogja a homokpusztát, a vele érintkező terület inkább ho
mokos lösz. Felszíne eléggé egyhangú, csernozjom talajok képződtek 
rajta, és szinte teljes egészében megművelt terület, csak itt-ott kisebb 
foltokban vagy keskeny sávokban lelünk rá az eredeti növényzet foltja
ira, töredékeire, pl. Horgostól délnyugatra, a Ludasi-tó keleti magas 
partjának lejtőjén, a Kelebiai-tó déli partján, a szabadka-tavankúti 
vasútvonal mentén.

b) Észak-bácskai (Duna-Tisza közi) homokos hátság. Jellemző 
felszíni formái az eolikus akkumulációs képződmények, pl. a bucka- 
csoportok, buckaközi mélyedések, szélbarázdák, közöttük hosszanti 
szél formálta gerincek. Hozzá kell tenni, hogy ma már ezek a formák 
eléggé lekopottak, nem válnak ki élesen a felszínből a folyamatos le
pusztulás, valamint a befüvesedés, megkötés, kultúrák beiktatása és az 
erdősítés miatt. Azonban helyileg mégis eltérő feltételeket okoznak a 
növényzet számára, pl. a déli lejtők jelentős hő- és fénytöbbletben 
részesülnek, az északi lejtők viszont ezek hiányában vannak. Ez persze 
hatással van a növényzet jellegére. A buckatetők szárazak, a buckaközi 
mélyedések, a szélbarázdák nedvesebbek és így kedvezőbb feltételeket 
nyújtanak a nedvességet igénylő fajoknak. A buckák között néhol szé
lesebb mésziszapos lefolyástalan laposok terülnek el, ezeket időszakos 
vizek töltik ki. Bennük szikesedés észlelhető. Erre a növénytakaróból 
is következtethetünk. A szél és a víz munkájának együttes hatásaként 
alakult ki a homokpuszta egyetlen folyóvölgye, a Körös medre és part
vidéke, melyet mocsári, lápi növényzet borít. Néhány méter mélység
ben itt tőzeg is előfordul. A homok és a lösz határvonalában jöttek 
létre a tavak medencéi, ugyancsak a szél és a víz munkájának eredmé
nyeképpen. Az elmondottakból kitűnik, hogy a felszíni formák hozzá
járultak a változatos növénytakaró kialakulásához.

2.4. A Szabadka-Horgosi-homokpuszta vizei

A homokpuszta felszíni vizekben aránylag szegény, egyetlen víz
folyása, amint már említettem, a Körös. Magyarország területén ered 
és Adorjánnál ömlik a Tiszába. Iványi  (1892) a következőket írta 
róla: „Ártere tavasszal nagy, nyáron azonban megszűkül és mocsaras



zsombékokat képez inkább.” Ez a megállapítás többé-kevésbé ma is 
érvényes. Nagyobb állóvizek a homok és a lösz érintkezési vonalában 
alakultak ki, amelyek sekély pusztai tavak: Kelebiai-tó, Palicsi-tó, Vér
tó, Sóstó és Ludasi-tó.

A Kelebiai-tó egy nagyobb buckaközi mélyedésben terül el, med
re agyagos, édesvízi jellegű tó ( Bukur ov  1983), partvidéke az itt 
lebonyolított „meliorizációs” munkálatok következtében elvesztette 
eredeti jellegét. A Palicsi-tavat nagyfokú szennyezettsége miatt „felúj í- 
tották”-szanálták, azóta erősen urbanizált jelleget kapott. A Vértó, 
partjának kikövezésével teljesen elvesztette természetes képét, jelle
gét. A Sóstó ma már eltűntnek tekinthető, egy szennyvíztároló meden
ce „helyettesíti”. A sziksós talaj miatt ezt is buja sziki vegetáció övezi. 
A Ludasi-tó erősen szennyezett, északi kiszélesedett része mocsár (fel
szaggatott nádas), déli része inkább tó jellegű. Nyugati és északi partja 
általában alacsony, elgyomosodott, a keleti magas part löszös (sárga
part) degradált löszpusztagyep foltokkal. E tavak medre szintén agya
gos, vastag iszapréteggel borított. Vízszintjük ingadozó. Szikes jelle
güknél fogva növényzetük fajokban szegény.

A homokpuszta talajvízszintje kelettől nyugat felé süllyed, így pl. 
Horgostól Palics felé 2-2,5 m mélyen van, Szabadka területén 2,5-3 m, 
Tavankútnál 3-5 m. A talajvízzel kapcsolatban megállapítható, hogy 
eléggé ingadozó. Csapadékos években néhány dm-re van csak a fel
szín alatt, csapadékhiányos években pedig annyira lesüllyed, hogy be
következhet az ásott kutak kiszáradása (Bukurov  1983). A növény- 
takaró kialakulásában nagyon fontos a talajvízszint ( S z o d f r i d t ,  
F a r a g ó  1968).

2.5. Éghajlati jellegzetességek és a növényzet

Đuka nov i ć  (1979) adatai 25 éves átlagot (1949-1973) tükröz
nek. Szerinte az évi középhőmérséklet e terület nyugati részén 10,6, a 
keleti részén 10,7 Celsius-fok. Ba c s ó  szerint (1963) az Alsó-Tisza 
mentén az 50 évi átlag (1901-1950) 11 fok. Đ u k a n o v i ć  szerint áp
rilis és szeptember között, tehát a tenyészidőszakban a középhőmér
séklet 17,6 fok, ami, tekintettel a növényi funkciókra, középértéknek 
mondható. A januári középhőmérséklet -1,8 fok, a júliusi pedig 21,3.



Ba c s ó  szerint az előbbi az Alsó-Tisza mentén szintén -1-2 közötti, 
az utóbbi viszont 22 fok. A hőmérséklet átlagos ingadozása, amplitú
dója 23,1 fok -  ez a kontinentalitás jele. Bacs ó  szerint a homokpusz
ta keleti részén ez 23-24 fok. Az abszolút maximum 34,0-39,6 fok, az 
abszolút minimum -26,7-32,6 fok. Ezek az adatok is a kontinentalitás 
ismérvei. A tavasz általában korán köszönt be, a hőmérséklet napi 
középértéke április elején már 10 fok fölé emelkedhet. A negatív hő
mérsékletek (0 fok alatt) a vegetációs időszakban különösen veszélye
sek, pl. márciusban, áprilisban. Október 20-a és 25-e között süllyed a 
hőmérséklet általában 10 fok alá. Az első őszi fagyok október 25-e és 
31-e között következnek be, az utolsó fagyos napok április 1-je és 16-a 
között vannak. Bacs ó  szerint az ötvenéves átlag alapján ez a Duna- 
Tisza köze déli részén április 5-e és 10-e között valószínű. A hőségna
pok száma átlagosan 25-30, a fagyos napoké általában 23-24. A nap
sütéses órák évi összege, a napfénytartam 2093,1 (Bacsó szerint az 
50 évi átlag 2050). Ennek különleges szerepe van a homokpuszta nö
vényvilágában, mert igen nagy a fénykedvelő fajok száma.

A levegő évi relatív nedvességtartalma 75,2% (a vajdasági átlag 
76%). A napi relatív nedvességtartalom középértéke télen a legna
gyobb, 85,9%, ősszel 77,3%, tavasszal 70,4%, nyáron 67,2%, a vegetá
ciós időszakban átlagosan 68,2%.

Az évi csapadékmennyiség 532 mm, a legcsapadékosabb a június: 
55-70 mm (átlagosan 64,8 mm), az őszi (X, XI.) másod maximum is 
jelentős: 48-49 mm. A vegetációs időszakban (IV-IX.) a középérték 
303 mm, ami a növényzet számára kedvezőnek mondható. Bacs ó  
szerint az ötvenéves átlag ebben a periódusban 300-350 mm. Đ u k a - 
n o v i ć szerint a csapadékos napok száma a homokpuszta nyugati ré
szén 90-100, keleti részén pedig 80-90. A Palicsi- és Ludasi-tavat ösz- 
szekötő partvonaltól északra a tenyészidőszakban a csapadék átlaga 
300 mm, ettől délre viszont 320 mm, tehát a homokpuszta valamivel 
szárazabb, mint a löszvidék. Ha ehhez hozzáadjuk még, hogy a homok 
vízellátása kedvezőtlenebb, akkor érthető, hogy itt nagyobb a száraz
ságtűrő fajok száma.

A Duna-Tisza közén a leggyakoribb szélirány az északnyugati, a 
legritkább a keleti. Jelentős a szélcsend ideje is. Az erősen szeles na
pok gyakorisága Szabadka környékén átlagosan 34,1 nap. A legtöbb



szeles nap tavasszal van, a legkevesebb ősszel. A gyorsan kiszáradó 
homokon az erős szelek hatása igen jelentős, a szélerózió károkat okoz 
a növényzetben (homokverés!) (V e 1 a š e v i ć 1978).

Az éghajlat általános jellegzetességeit a következőképpen foglal
hatnánk össze: viszonylag sekély felhőzet, vagyis borultság, bőséges 
napsütés, tehát bő napfénytartam, aránylag alacsony páratartalom, 
gyakori napi és évi hőingadozások, késő tavaszi és kora őszi, alacsony 
vagy közepes csapadékmennyiség, uralkodó északnyugati szélirány.

Ezek az éghajlati sajátságok a fokozott kontinentalitást jelzik és 
sztyepjelleget kölcsönöznek a vidéknek. Ezt mutatja az a 83 sztyep 
jellegű növényfaj is, amely megtalálható ezen a vidéken (Gödi c l  
1980). Ezt a klímát B o r h i d i  (1960) délkelet-európai szubmediter- 
rán erdőssztyep éghajlatnak mondja, amely lényegesen különbözik a 
kelet-európaitól -  elsősorban abban, hogy bővebb a csapadék, maga
sabb a havi és évi középhőmérséklet, hosszabb a nyári száraz és rövi- 
debb a téli hideg időszak. Ebből látni, hogy itt érvényesülnek a közép- 
európai és a mediterrán klíma hatásai is -  éppen ezért B o r h i d i  ezt a 
tájat a délkelet-európai erdőssztyep övezetbe sorolja ( P a r a b u ć -  
s k j - J a n k o v i ć  nyomán 1978).

2.6. Talajviszonyok és a növényzet

A talaj jellegének döntő befolyása van a növénytakaró kialakulá
sában. A Szabadka-Horgosi-homokpusztán és határterületein többféle 
talajtípust különböztetünk meg. Ezek a következők:

a) kisebb területet foglal el a mezőségi vagy csernozjom típusú 
talaj. A homokpusztát övezi délről, délkeletről és nyugatról. A lösz 
anyakőzeten alakult ki. Jellemzője a morzsalékos szerkezet, aránylag 
vastag humuszréteg (60-100-150 cm), gyengén lúgos vagy semleges 
kémhatású. Teljes egészében megművelt.

b) Területünkön uralkodóak a homoktalajok, több típusát külön
böztetjük meg ( P a v i č e v i ć - S t a n k o v i ć  1962). A leggyakoribb és 
a legkevésbé termékeny a gyengén humuszos-meszes szürkéssárga ho
moktalaj. Aprószemcsés, laza szerkezetű, gyorsan átereszti a vizet, ha
mar kiszárad, könnyen elmozdul. A termőréteg vastagsága általában 
10-20 cm. Kevés agyagot tartalmaz, gyengén lúgos vagy semleges kém



hatású, humusztartalma 0,5-2%. Foszfor- és káliumtartalma sekély. 
Főleg a terület nyugati, északnyugati és középső részében van jelen. A 
bolygatott területeken az egyéves homoki gyep, egyébként a hüvelyes 
csenkesz társulása fedi ezt, kisebb-nagyobb területeken akácosok és 
feketefenyvesek szakítják meg. A talajvíz mélysége itt 2,5-3 m. Értéke
sebb a barna homoktalaj, humuszrétege 40-50 cm, agyagtartalma 4-8%. 
Valamivel kötöttebb, humusztartalma változó (1,5-2,5%), több káliu
mot tartalmaz. Itt a talajvíz mélysége 1,5-2 m. A legértékesebb a cser- 
nozjom jellegű fekete homoktalaj, amelynek humuszrétege 40-60 cm, 
humusztartalma 2-3,5%, agyagtartalma 5-10%. Gyengén lúgos vagy 
semleges kémhatású, káliumtartalma az előzőknél több és jóval kötöt
tebb. A talajvíz szintje 1-2,5 m.

A barna és a fekete homoktalajok főleg a terület északi, északke
leti és keleti részében találhatók. A flóra itt gazdagabb, változatosabb, 
itt virítanak még florisztikai ritkaságokkal a homoki sztyeprétek ki- 
sebb-nagyobb töredékei. Itt is vannak erdőfoltok és gyakoribbak a me
zőgazdasági kultúrák.

c) Kisebb területet borít -  elsősorban a Körös mentén -  a homo
kos réti talaj és a homokos láptalaj. Ezek sötét színű talajok. Jelentős 
humuszrétegük, humusztartalmuk kedvező, szerkezetük megfelelő. 
Jellemzők a mocsár- és láprétek.

d) Ugyancsak a Körös mentén és Bukvaéon található a rétegzett 
tőzegtalaj. Mélysége 3-5,5 m, szervesanyag-mennyisége 25-72% kö
zött ingadozik, meszet is tartalmaz, kémhatása semleges. Nád, sás el- 
korhadásából keletkezett. Szerves trágyaként is hasznosítható.

e) Szikes talajok főleg Horgos környékén vannak. Tulajdonkép
pen a kisebb-nagyobb foltokban megmutatkozó szikesedő homokról 
van szó. Agyagtartalma változó (1,5-20%); ennek megfelelően beszé
lünk szoloncsák és szoloncsák-szolonyec talajról. Erősen lúgos kémha- 
tásúak, kicsi a humusztartalmuk. Tavasszal nedves felszínűek, nyáron 
igen szárazak, kemények, repedezettek. Gyakoriak a sókivirágzások is. 
A szikesedés foka szerint alakult itt ki a jellemző sziki növénytársulá
sok mozaikszerű képe.



3. A HOMOKPUSZTA NÖVÉNYTAKARÓJÁNAK 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 

A POSZTGLACIÁLIS IDŐSZAKTÓL NAPJAINKIG

E folyamat ismertetésekor abból indulhatunk ki, amit a kutatók 
sora ezen a tájon, az Alföld déli részén, tapasztalatból megállapított. 
Egy terület, egy táj, egy vidék természetes flórája kifejezője a múltnak 
és a jelennek egyaránt. Helyesen állapítja meg Magyar  Pál  (1960): 
„a mai növénytakarót tanulmányozó botanikus minduntalan kénytelen 
visszatekinteni a múltba, hogy megértse azt, amit maga előtt lát”. Ez 
azt jelenti, hogy a flóra magán viseli a múlt és a jelen természeti és 
antropogén eredetű tényezőinek hatását. Ezt nagyszerűen fejtette ki 
B o r b á s  Vi n c e  (1891): „A flóra a szakadatlanul tartó változások
nak csak bizonyos korbeli állapota.”

3.1. A flóra elsődleges képe 
a palinológiai vizsgálatok alapján

J á r a i n é  K o m l ó d i  M a g d a  palinológiai kutatásai 
(1966,1969) ma már eléggé világos képet adnak arról, hogy a földtörté
neti jelenkorban (holocén) milyen feltételezhető változások játszód
hattak le ezen a tájon időszámításunk előtt, körülbelül a 10 200. év 
körül, pontosabban, hogy abban az időben a tőzegrétegekben elraktá
rozott virágporszemek elemzése alapján milyen növényzet lehetett az 
Alföld déli részén.

E kutatások nyomán megállapítást nyert, hogy a késő jégkorszak 
után gyors klímaváltozás következett be. Ez a preboreális szakasz (fá
zis), amely 10 200-tól 9000-ig tartott. Régészeti időszámítás szerint ez 
a csiszolatlan kőkorszak, vagy késő paleolitikum. Ebben a fázisban a 
hideg kontinentális sztyepek beerdősülése megy végbe, a fenyő, nyír 
mellett lombos fák is megjelennek: hárs, tölgy, szil, juhar; a fátlan



területeken a pázsitfüvek nyernek teret. A növényzet erdőssztyep jelle
gű-

Az éghajlat szárazabbá, melegebbé válik a boreális fázisban 
(9000-7500). Ez a régészetben a középső kőkorszak, vagyis a mezoliti- 
kus kultúra időszaka. Az erdőterület csökken. Ez a futóhomok-képző- 
dés fő időszaka a Duna-Tisza közén (M o 1 n á r 1984). A homokon 
homokpusztarétek, szikespuszták alakulnak ki, a löszhátakon sztyepek, 
de az erdőspusztafoltok sem hiányoznak (elegyes tölgyesek). S z é 
kely  György szerint (1967) 10 000-8000 táján az őslakosság fő 
foglalkozása a gyűjtögetés, vadászat és a halászat volt.

I. e. 7500-tól 5000-ig az atlantikus fázisban (a fiatal mezolitikus 
kultúrák időszakában) meleg, nedves éghajlat volt jellemző (óceáni 
klíma), amely az Alföld beerdősüléséhez vezetett, elegyes tölgyesek 
alakultak ki. A cserjék közül gyakori volt a mogyoró („mogyorókor”), 
elterjedtek a liget- és láperdők is. A fátlan területeken homok- és 
löszpusztarétek virítottak.

I. e. 5000-től 2500-ig, a szubboreális fázisban az éghajlat hűvös, 
nedves. Erre a korra a gyertyános-tölgyesek és tölgy-kőris-szil ligeter
dők jellemzők. Megjelenik az Alföldön a bükk is („tölgy-bükk” kor
szak). Szé ke l y  írja (1967): „A Tisza melléki lakosság halászott, szar
vasra, őzre, vaddisznóra vadászott.” Ez nagy kiterjedésű erdőket felté
telez. De ekkor már a földművelő ember is beleszól a növényzet alaku
lásába (erdőirtás, földművelés), megjelennek a gyomnövények is. A 
régészeti kor időszámítása szerint ebben az időszakban (5000-3500) az 
új kőkorszakban, a neolitikus kultúrák idején a kapás földművelésre 
tér át az ember.

A szubatlantikus fázis i. e. 2500-tól datál és átmegy a jelenbe. 
Ebben az időszakban a klíma a maihoz hasonlóvá válik, csökken az ősi 
tölgyesek területe, terjednek a gyomok, ami már az ember tevékenysé
gének következménye. Az Alföldön kialakul a mindent átfogó kultúr- 
táj, amelyben a növényzet ősi arculata már csak ott marad fenn, ahová 
az ember nem teszi be a lábát.

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy az Alföld utolsó ter
mészetes képe az erdőssztyep („Waldsteppe”, „šumostepa”), klímája 
átmeneti volt az erdő- és sztyepklíma között. Erdők, lápok, mocsarak, 
lösz- és homokpuszták váltakoztak egymással.



Környékünkön a Körös menti tőzegben végzett palinológiai kuta
tások ( M a r k o v i ć - M a r j a n o v i ć - G i g o v  1971) kimutatták, 
hogy a posztglaciális időszakban erdei jellegű volt a növényzet. A lele
tek elegyes tölgyesekre utalnak. Ezt igazolják az 1,5 m mélyben talált 
egyéb maradványok is: tölgyfadarabok, kéreg, makk, szarvastól szár
mazó szubfosszilis csontok, agancsok.

Bukvać területéről vett tőzegminták alapján N i k o 1 i ć vizsgála
tai is megállapították, hogy a posztglaciális időszak legfiatalabb fázisá
ban, a szubatlantikumban vegyes összetételű tölgyerdők voltak és fel
tehető, hogy erdőssztyep jellegű volt a táj (N i k o 1 i ć 1986).

3.2. A flórakép változása a történelmi időkben

A kérdés az, hogy milyen tényezők milyen változásokat idéztek 
elő az eredeti őshonos növénytakaróban. Ma g y a r  (1960) történel
mi okmányokkal igazolt adatokkal bizonyítja, hogy a korai századok
ban a Duna-Tisza közén még nagy kiterjedésű erdők voltak. Az Alföld 
elerdőtlenedését elsősorban emberi eredetű tényezők okozták. Na
gyobb méretű erdőpusztítások már a római időkben is voltak, elsősor
ban hadászati szempontból, később is folytatódtak a népvándorlás ide
jén. A pásztorkodó életmódot folytató népek, valamint a földművelők 
nagyban irtották az erdőket, „irtással, égetéssel tágították a legelőket, 
illetve a mezőgazdasági földet” ( Magyar  1960). A török időkben 
(XVI-XVII. században), majd a császári seregek általi felszabadító 
háborúban tovább folytatódott az erdőirtás. A legeltetésre alapozott és 
az egész Alföldre kiterjedő állattenyésztés különösen a XVIII. század
ban végzett nagy pusztítást az alföldi erdőállományban. így fokozato
san kialakul a leromlott puszta képe. Érdekes megemlíteni, hogy Sza
badka környékén a XVIII. században „a Körös-ér homokos környékén 
a legszebb tölgyfaerdők voltak” (I v á n y i 1892).

Az irtással ellentétes folyamat is megindul már a XVIII. század
ban, mégpedig az erdőtelepítés, először tisztán katonai érdekből. Má
ria Terézia elrendeli, hogy Kanizsa, Becse és Titel mellett 21 000 cse
metét ültessenek el (Á k o s és Ab a 1954). Városunk környékén vég
zett erdőtelepítésekről adatokat találunk Iványi könyvében (1892). En
nek alapján a homokpuszta tervszerű fásítását, beerdősítését már a



XVIII. században elkezdték, és folytatták tovább is, úgy, hogy már a XIX. 
század közepén hétezer hold erdővel dicsekedhetett Szabadka. így a vá
rostól északnyugatra, északra és északkeletre a táj képe újból ligetes jelle
get kapott, amennyiben erdős területek váltakoztak természetes gyepek
kel, majd kultúrákkal. Ez a kép jellemzi ma is a város környékét.

3.3. A flórakép ma

3.3.1. A jelenben ható antropogén eredetű tényezők

Az utóbbi évtizedekben végbemenő változások folytán, itt első
sorban azokra a gazdasági, technikai változásokra gondolok, amelyek 
valósággal átformálták környezetünket, az élővilág állapota károkat 
szenvedett. Erre mutat rá Simon T i b o r  (1954), amikor kiemeli, 
hogy a műszaki-technikai forradalommal ugrásszerű változás követke
zett be az életközösségek önszabályozásában és regenerációjában. Ve
gyük sorra gazdasági fejlődésünk tényeit! Új erdőket telepítettünk (ne
mes nyárasokat), nagy földterületeket megmozgató csatornázás tör
tént, partszabályozások, a homokon új gyümölcsösöket létesítettünk, 
mezőgazdasági nagyüzemek alakultak, ezzel párhuzamosan monokul
túrák, nagyarányú kemizálás ment végbe a mezőgazdaságban, megin
dult a kőolajkutak fúrása és a kőolaj kitermelése, új ipartelepek jöttek 
létre, új városrészek, víkendtelepek alakultak, kísérlet történt a tőzeg 
hasznosítására, sűrűsödött az úthálózat, fokozódott a levegő, a talaj és 
a víz szennyeződése. Az autóskirándulások következtében fokozódott 
a taposás, a szemetelés a környező erdőkben. Mindez szükségszerűen 
megváltoztatta a környezeti feltételeket és a természetes táj arculatát. 
Itt meg kell jegyezni, hogy ebben a nagyarányú átalakulási folyamat
ban a változások legtöbbször megfelelő körültekintés nélkül mentek 
végbe. A cél a gyorsan elérhető gazdasági eredmény, és bizonyos igé
nyek mielőbbi kielégítése vagy a kínálkozó nyereség volt. A változások 
ökológiai, biológiai, florisztikai, faunisztikai következményeire nem 
gondoltak. Mivel a tervezők és a kivitelezők nem ismerték eléggé en
nek az átalakulásnak a biológiai-ökológiai összetevőit, a létrejött válto
zások következtében a tájra jellemző értékes zöldfelületek estek áldo
zatul. Ezekre részben már utaltam korábban, de lássunk még néhány



példát! A palicsi tópart északkeleti részének dísze volt valamikor a 
Bezerédi-park, ennek lombját, gyepét megsemmisítette a sátortábor. A 
Sóstó medrét átszelő csatorna megbontotta ennek a rendkívül érdekes 
és jellegzetes szikes láposnak az élővilágát. A Pörös-rét felszántása a 
kiszáradó láprét jellegzetes növényfajait tüntette el. A Kelebiai-erdő- 
ben létesített víkendtelep deformálta az erdő képét stb. Évről évre új 
példák születnek, úgy tűnik, hogy az ember igényeinek kielégítésében 
kifogyhatatlan a természeti környezet megnyomorításában. Azt vesz- 
szük észre, hogy a város környékéről eltűnik a természetes gyep, helyét 
elfoglalja a nitrogénkedvelő gyomok sokasága, mindenfelé hódítanak a 
disznóparéj fajok, a súlyos pollenallergiát okozó parlagfű, továbbá a 
betyárkóró, amely legtömegesebb a homokon, és sok más jelentékte
len gyomfaj. A még megmaradt természetes gyepfelületeket is szemét
kupacok, sőt szeméthalmok csúfítják. Mind sivárabbá válik a város 
környéke. Ezen nem segítenek a víkendházak köré legtöbbször szak
szerűtlenül telepített, idegen tájakról összehordott dísznövények sem. 
Vajon megállítható-e ez a folyamat?

3.3.2. A vadon termő virágos vagy magvas növények 
és edényes virágtalanok fajszáma vidékünkön 

a legújabban közölt fajlisták alapján

Egy terület, egy vidék vadon termő magvas vagy virágos növénye
inek, valamint harasztféléinek fajszáma relatívnak tekinthető, ti. a fa
jok száma a környezet dinamikus változásainak következtében állan
dóan változik. A jelenlegi fajszám megállapításánál figyelembe vettem 
Ga j i ć :  Flóra i vegetacija Subotičko-horgoške peščare (1986) című 
művét, valamint O b r a d o v i ć - B o ž a :  Prodromusflore papratnica i 
semenica Subotičke peščare i bliže okoline (1986) című munkáját. A
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szerzők belefoglalták a listába a kultúrnövények fajait is. így az utóbbi 
szerzők szerint vidékünkön a címben feltüntetett növények fajszáma 
1081 és 121 faj alatti egység. Ha ebből levonjuk a termesztett fajokat, 
beleszámítva a dísznövények fajait is, akkor a maradék vadon termő 
fajok száma 965. Mivel a szerzők az irodalomban nem említik Lá ny i  
munkáit (1914,1916) és G a j i ć (1986) művét sem, listájukat kiegészí
tettem e munkákban említett adatokkal, valamint saját, évtizedeken át



gyűjtött adataimmal. Ennek alapján a vadon termő magvas vagy virá
gos növények, valamint edényes virágtalanok fajszáma 1070.

O b r a d o v i ć - B o ž a  Prodromusával kapcsolatban ide kívánko
zik egy észrevétel, ti. listájukon szerepelnek olyan fajok is, melyeknek 
az előfordulása vidékünkön nyilvánvalóan kétes. Ha az említett faj
számból levonjuk a mintegy 50 „kétes fajt”, akkor vidékünkön jelenleg 
a természetes, vadon termő flóra fajszáma 1020. Ez a szám azt jelenti, 
hogy flóránk még elég gazdagnak mondható. Helyesen állapítják meg 
a szerzők, hogy vidékünk a kifejezett negatív antropogén hatások elle
nére még megőrizte az eredeti, autochton növényfajok szép számát 
( O b r a d o v i ć - B o ž a  1986).

3.3.3. A „kétes fajok" kérdése

Fel kell vetni ezt a kérdést is. O b r a d o v i ć - B o ž a  Prodromu- 
sa (1986) ábécérendben felsorolja a Szabadkai-homokpuszta és a kör
nyező területek növényfajait, de nem jelzi sem a fajok lelőhelyét, sem a 
szerzőket, akik a fajt gyűjtötték vagy előfordulását közölték. Számos 
olyan faj szerepel ezen a listán, vagyis ebben az enumerációban, me
lyet az eddig megjelent flóraművek erre a tájra nem jeleznek és az 
eddigi szerzők erre a területre vonatkozó munkáikban nem említenek. 
Véleményem szerint ezt a kérdést tisztázni kell, nehogy téves tájékoz
tatást kapjon az érdeklődő. A továbbiakban példaként ismertetem a 
feltűnőbb eseteket. Minden fajjal kapcsolatban megemlítem a flóra
művek adatait [ J ávorka :  Magyar Flóra. Budapest, 1925; J o s i f o -  
v i ć (szerk.): Flóra SR Srbije I-IX. SANU, Beograd, 1970-1977; S a - 
r i ć (szerk.): Flóra SR Srbije X. SANU, Beograd, 1986; S o ó : Synop- 
sis I-VI. 1964-80 stb.] figyelembe véve elsősorban alföldi elterjedésü
ket és ennek alapján Szabadka környékén való előfordulásuk valószí
nűségét. íme a példák!

1. EQUISETUM TELMATELA E h r h . (E. maximum L a m.) -  
óriás zsurló; rastavié veliki. Főleg nedves erdőtársulásokban fordul elő 
(pl. Alno-Padion). Montán-prealpin faj. Az Alföldön ritka (Kisalföld, 
Duna-mellék, Dráva-mellék) Soó (1964). Csapody (1982) szerint hegyi 
patakok mentén él. Josifović (szerk.): Flóra SR Srbije 1. (1970) szerint 
elsősorban bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben fordul elő, továbbá



patakok, folyók mentén egyes mocsári társulásban. Szabadka környéki 
előfordulása kétes.

2. GENISTA OVATA W. e t K ., — szőrös rekettye; žutilica dla- 
kava. Bükkösökben, tölgyesekben és erdeifenyvesekben található. Bal- 
káni-illír-transsylvaniai flóraelem. A régebbi szerzők is említik, pl. 
Zorkóczy (1896) írja: „A Szerémség napsütötte hegyein és dombjain 
nő.” Kupcsok (1915) szerint „Rakovac melletti hegyeken virít”. Soó 
szerint (1966) Magyarországon csak a subsp. nervata (Kit .  ex D C .) 
fordul elő, mégpedig a Balaton vidékén. Josifović (szerk.): Flóra SR 
Srbije 4. (1972): Vajdaságban a Fruska gorán fordul elő (Kamenica), 
egyébként Szerbia területén erdei és réti társulásokban van jelen. Az 
eddigiek alapján Szabadka környéki előfordulása valószínűtlen.

3. CYTISUS NIGRICANS L. [Lembotropis nigricans (L.) 
G r i s.] -  fürtös zanót; zanovet. Elsősorban mészkerülő erdőkben él. 
Magyarország középhegységeiben és a Dunántúlon gyakori, az Alföl
dön szórványos (Soó 1966). Josifović (szerk.): Flóra SR Srbije 4. 
(1972) szerint gyakori az ország hegyvidéki tölgyeseiben. Területün
kön való előfordulása kétséges.

4. ASTRAGALUS SULCATUS L. -  barázdás csüdfű; kozinac 
brazdasti. Magyarország legnyugatibb részében (Sopron körül) fordul 
elő (Soó 1966). A Vörös Könyv szerint (1990) már kipusztultnak te
kinthető. Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 4. (1972) azt állítja, hogy 
eddig Szerbiában csak a Fruska goráról jegyezték fel. Nem valószínű, 
hogy környékünkön előfordul.

5. EPILOBIUM LANCEOLATUM Seb.  et  Ma u r i  -  lán- 
dzsás füzike; vrbovica kopljasta. Tölgyesek, vágások növénye. Montán- 
prealpin faj. Szórványosan jelentkezik a Magyar-középhegységben és a 
Dunántúl déli, valamint az Alföld északkeleti részén (Nyírség) (Soó 
1966). Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 5. (1973) szerint az ország 
területén elterjedt különböző típusú tölgyesekben és bükkösökben. 
Szabadka környékén való előfordulása kétséges.

6. GERÁNIUM PHAEUM L. -  fodros gólyaorr; zdravac 
mrkocrvetni. Soó (1966) adatai alapján az Alföld északnyugati és 
északkeleti vidékein és a Középhegységben nő, hegyvidéki erdei faj, 
elsősorban tölgyesekben, bükkösökben van jelen. Josifovié (szerk.):



Flóra SR Srbije 5. (1973) megállapítása alapján elterjedt. Szabadka 
környékén való spontán előfordulása nem valószínű. Hozzá kell tenni, 
hogy kertek árnyas részeiben ültetik mint dísznövényt.

7. GERÁNIUM LUCIDUM L. -  csillogó gólyaorr; zdravac sjaj- 
ni. Hegyvidékek árnyas sziklás helyein található. Soó (1966) a magyar- 
országi Középhegységbe és a Mecsekbe helyezi előfordulását. Szerbiá
ban leginkább hegyvidéki tájakon terjedt el [Josifovié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 5.1973]. Ezek alapján Szabadka környékén való előfordulá
sa kétséges.

8. RHINANTHUS ALAECTOROLOPHUS Poll. -  borzas ka
kascímer; šuškavac čupavi. Soó (1968) szerint ez a faj Dunántúlra jel
lemző, mégpedig a nyugati részére. Szerbia hegyvidékein, Vajdaság
ban a Fruška gorán fordul elő [Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 6.
1974]. Ezek szerint Szabadka környéki előfordulása nem valószínű.

9. ACHILLEA DISTANS W. e t K. -  nagy cickafark; sporiš 
veliki. A molyhos-tölgyesek növénye. Montán-szubalpin faj. A Közép- 
hegységből és Dél-Dunántúlról ismert (Soó 1970). Gajié mint az A. 
tanacetifoHa alfaját említi és előfordulását Szerbia középső részébe és 
Kosovóra helyezi [Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 7.1975].

10. LYSIMACHLA PUNCTATA L. -  pettyegetett lizinka; proti- 
vak jadno. Hegyvidéki növény, tölgyesek, bükkösök, erdei fenyvesek 
faja. Magyarországon a Középhegységben, Dél-Dunántúlon fordul elő 
(Soó 1970). Nikolié szerint Jugoszláviában elterjedt, a szerző a hegyvi
déki jellegét emeli ki [Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 3.1972].

11. CALAMAGROSTIS NEGLECTA ( E h r h . )  G., M . e t  
S c h . -  lápi nádtippan; šašuljica neugledna. Bizonyára glaciális relik- 
tum. A Dunántúl déli részén és az Alföld északkeleti területein fordul 
elő (Soó 1973,1980). Szerbia flórája nem említi ezt a fajt. Nem valószí
nű, hogy Szabadka környékén előfordul.

12. STIPATIRSAStev. em. Čelak (S. stenophylla Czern . )
-  hosszúlevelű árvalányhaj; pontijsko kovilje. A Magyar-középhegy- 
ségben és a Bakonyban van jelen (Soó 1973,1980). Vukičević Szerbia 
keleti részébe helyezi lelőhelyeit [Josifovié (szerk.): Flóra SR Srbije 8. 
1986]. Szabadka környékén való előfordulása nem valószínű.

Sorolhatnánk még példákat, de az eddigiek alapján is állítható, 
hogy a Prodromus gondos revíziójára van szükség, hogy pontos képet



kapjunk e vidék flórájáról. Legyen szabad itt hivatkoznom Szabó Zol
tán neves botanikus útmutatására: „Csakis a flóra alapos megismerése 
után írhatja meg valaki egy terület flóráját... Minden génusz pontos 
revíziónak... kritikai feldolgozásnak vetendő alá a természetben és a 
herbáriumban összegyűjtött ismeretek teljes felhasználásával.” (Szabó
1913).

Vannak az említett Prodromusban olyan fajok is a listán -  lelő
hely megnevezése nélkül! melyeket az eddigi szerzők nem említenek 
erről a vidékről, de elméletileg lehetséges az előfordulásuk. Ilyenek pl. 
Pulmonaria officinalis, P. mollis, Lamium maculatum, Plantago altissi- 
ma, Inula ensifolia, I. conyza, Achillea nobilis subsp. neilreichii, Echi- 
nops sphaerocephalus, Ceníaurea nigrescens, Orlaya grandiflora, Geráni
um sanguineum, Erysimum odoratum, Campanula bononiensis, Campa- 
nula persicifolia stb. Ez is amellett szól, hogy szükség van a Prodromus 
revíziójára! A nagy kérdés az, vannak-e a felsorolt állításokról megfe
lelő herbáriumi dokumentumok!

3.3.4. A fragmentáció jelensége és a helyi vonatkozás 
következményei

Rá kell mutatni itt a természetes gyepek felszabdalásának követ
kezményeire is. Az összefüggő természetes gyepek feltörésével és kü
lönféle kultúrák (gyümölcsösök, szántóföldek) beiktatásával területün
kön is a természetes gyepek, irtással a természetes erdők is, kisebb-na- 
gyobb szigetekre darabolódtak fel, megművelt parcellák közé ékelőd
tek és csak itt-ott, foltokban vagy sávokban vegetálnak. Ez a folyamat a 
fragmentáció. (Báldi  1991). Terepünkön szembetűnőek a fragmen
táció következményei, megfigyelhetők a környezeti feltételek változá
sai. A természetes gyepek és erdőfoltok a kultúrákkal érintkezve, a 
talajművelés, trágyázás, kemizálás, taposás stb. hatására megváltoznak. 
Az egyes társulások jellemző, de érzékeny fajai visszaszorulnak, eset
leg el is tűnnek, felgyorsul a gyomosodás, a társulás elveszti eredeti 
jellegét, degradálódik, szélsőséges esetekben teljes pusztulás következ
het be, a devasztáció. A természetes flóra fajainak száma rohamosan 
csökken, a gyomok száma pedig növekedik. Ezt a folyamatot -  mivel 
emberi tevékenység következménye -  szinantropizációnak is nevezik.



Az előzőkben már több példát is említettem ezzel kapcsolatban kör
nyékünkről. Ma már az ökológia, a fitogeográfia, a fitocönológia ered
ményei lehetővé teszik, hogy útját álljuk ennek a romlásnak, és így 
megőrizhetők a tájra jellemző természetes gyep- és erdőfoltok. Erre a 
kérdésre később még visszatérek.

Környékünkön ma már számosak az olyan növényfajok is, melyek 
a XIX. és a XX. század folyamán más kontinensekről kerültek hoz
zánk, nagy részük meg is honosodott. Ezeknek a behurcolt vagy jöve
vény fajoknak (adventíveknek) a száma városunk területén és környé
kén igen nagy mértékben megnövekedett. Ma már mintegy 70 ilyen 
fajt tartunk számon. Jelen vannak a különféle gyomtársulásokban és 
bolygatott talajon kialakult ruderális flórában. Mivel legnagyobb ré
szük külsőleg jelentéktelen, semmitmondó, ugyanakkor igen gyorsan 
és tömegesen elszaporodnak, negatív hatásuk kettős: veszélyeztetik 
mint gyomok a kultúrákat és rontják a város környékének képét (pl. a 
kanadai betyárkóró nyár végén). Terjedésüket elsősorban a természe
tes növénytakaró megbolygatása teszi lehetővé, ti. „zárt növénytársulá
sokba (pl. rét, erdő) adventív növény általában nem jut be” (Pr i sz-  
t e r  1969).



4. A LEGJELENTŐSEBB FLÓRALELŐHELYEK 
A SZABADKA-HORGOSI-HOMOKPUSZTÁN ÉS 

HATÁRTERÜLETEIN, AZ ITT KIALAKULT TERMŐ
HELYEK ÉS JELLEMZŐ TÁRSULÁSCSOPORTJAIK

Az 1950-es és 60-as évek alatt végzett terepjárás tárta fel előttem 
e vidék flóragazdagságát és változatosságát. Tapasztaltam, hogy még 
vannak lelőhelyek, termőhelyek, melyek őrzik a természetes növényta
karó foltjait, bár ezek az utóbbi időben mind kisebb területre szorul
nak és flórájuk mindinkább veszélyeztetett. Nagyon hiányzik egy céltu
datos, jól szervezett természetvédelem! Véleményem szerint fontos rá
mutatni a régi, már letűnt lelőhelyekre is, és a még meglévőkre egy
aránt a további kutatások és esetleg a rekonstrukció terveinek kidolgo
zása szempontjából.

a) Érdekes lelőhelyek voltak pl. a valamikori Bezerédi-park, a 
Palicsi-tó északnyugati sarkában, továbbá a Vértó partvidéke és med
re, a Böge-patak medre, a valamikori Kővágó iskola környéke, fel 
északra a Hajdújárási-erdóig, a Sóstó és környéke. Az urbanizáció 
gyors irama teljesen eltüntette ezeken a területeken az eredeti növény
zetet, melyben a szikes vegetáció különféle társulásainak töredékeit 
figyelhettük meg, a talaj nedvességi fokától és sótartalmától függően, 
pl. a sóssivatagi növényzet (Thero-Salicomion), a szikfoknövényzet 
(Puccinellion limosae), valamint a szikcspuszták (Festucion pseudovi- 
nae) társuláscsoportjait. Úgyszintén a szikes tófenék növényzetét 
(Cyperio-Sparganion). A Sóstótól keletre töbörszerű mélyedésekben 
jól meg lehetett figyelni a szikes növényzet övezetszerű elrendeződé
sét; ma ezt a területet az új autóút szeli át.

b) A Ludasi-tótól északnyugatra, pontosabban a Ludasi-tó és a 
Sóstó között terül el a Nagykaszáló, a nedvesebb szikes jellegzetes 
növényzetével, a sósrétek társuláscsoportjaival (Juncion gerardii).

c) A Ludasi-tó és partvidéke. A tó vízi vegetációja, makroflórája 
fajokban aránylag szegény. A szikestavi növényzet (Ruppion mariti- 
mae) jellemzi. A tó mocsári vegetációja különösen az északi kiszélese-







dett részében borít nagy területeket. Ezt eléggé felszaggatott nádas 
jellemzi (Phragmition). A tó nyugati partja alacsony, házsor és gazda
ságok szegélyezik, széles nádas övezi, növényzete szikes mocsári (Bol- 
boschoenion). Itt erős a gyomosodás. A tó keleti partjának egy része 
magas, ez a „sárgapart”, alapkőzete homokos lösz. A szántóföldek a 
part pereméig érnek. A lejtő gyepjét kaszálják is, valószínű, hogy ez 
tette lehetővé egyes részein a löszpusztagyepek fennmaradását, itt-ott 
érdekes ritkaságokkal (helyenként a sztyeprét töredékei virítanak -  
Festucion rupicolae). Egyébként a tavat itt is keskenyebb-szélesebb ná
das övezi, valamint magassástársulások (Magnocarieion). Az északi és 
déli part erős antropogén hatások alatt áll, florisztikai szempontból 
nem jelentős.

d) Érdekes flóralelőhelynek számított a Pörös-rét és a Körös-ér 
melléke. Itt két évtizeddel ezelőtt szépen díszlett a kiszáradó kékperjés 
láprét (Molinion). A hetvenes évek elején itt még megvolt a kígyónyelv 
(Ophioglossum) néhány egyede. Nagy kár, hogy az egész rétet felszán
tották!

e) Aránylag gazdagnak mondható flóralelőhelyek vannak a pa- 
lics-horgosi vasútvonal mellékének egyes szakaszain, így pl. Suplyáktól 
keletre a vasúti hídig. A lejtőkön sztyep jellegű növényzettel találko
zunk, a Festucion vaginatae és a Festucion rupicolae társuláscsoportjai
nak töredékeivel és elemeivel.

f) A várostól északnyugatra, északra és északkeletre terülnek el a 
homoki erdők, ültetett akácosok, feketefenyvesek, továbbá foltokban 
fehémyárasok és tölgyligetek. Elnevezésük: Csikéria, Kelebiai-erdő, 
Deszkáserdő, Tölgyfás-erdő, Körösi-erdő, Radanováci-erdő, Hajdújá- 
rási-erdő. I v á n y i (1892) így jellemzi az erdőket: „Külsejét tekintve 
városi erdők sok kisebb s nagyobb összefüggés nélküli darabokból álla
nak.” Az erdőket kisebb-nagyobb gyepes tisztások szakítják meg, lige
tes táj benyomását keltve. A tisztásokon homokpusztai gyepek, rétek 
társuláscsoportjai találhatók (Festucion vaginatae, Festucion rupicolae)
-  az utóbbiak csak kisebb foltokban. Gyakori a soványcsenkesz gyepje 
is (Festucetumpseudovinae). A leggyakoribb kultúrerdő az akácos (Ro- 
binietum pseudovinae), erősen elgyomosodott, botanikai szempontból 
egyhangú, nem érdekes. Utána következnek a feketefenyvesek (Pine- 
tum nigrae). Flórájuk szegényes, itt-ott, különösen a peremeken előfor-



dúl néhány jellemző pusztai faj. Legjobban megőrzött és leginkább 
valós erdőnek mondható a Tölgyfás-erdő. Összetétele alapján pusztai 
tölgyes, amely a kontinentális tölgyesek társuláscsoportjába tartozik 
(Aceri tatarico-Quercion). Cseijeszintje és gyepszintje kissé gazdagabb 
az előzőknél. Előfordul benne néhány valódi erdei faj is, több homok
pusztai fajjal együtt. S o ó szerint (1960) a homokon a pusztai gyepek
től átszőtt tölgyes képviseli a mai erdőssztyepet. Különleges színfoltot 
képeznek itt a fehémyárasok kisebb-nagyobb csoportjai, melyek a be- 
erdősülés egyik fázisának tekinthetők. Külön meg kell említeni a Kö
rösi-erdőt, melyben, úgy tűnik, természetes állományok is vannak -  
mégpedig láperdők (Alnion glutinosae) igen érdekes flórával. Megőr
zésükre nagyobb gondot kell fordítani.

g) Ennek a vidéknek talán a legérdekesebb flóralelőhelyei azok a 
rétek, melyek Bácsszőlőstől Horgosig, a nemzetközi út mindkét olda
lán húzódnak. E területen, amelyen nem egészen egyenletes laposok, 
halmok, lejtők, árkok váltakoznak, igen tarka növényzettel találko
zunk. Megtalálhatók itt mozaikszerűen homoki rétek töredékei, szike
sek, láprétek, mocsárrétek. Flórájukban az eredeti növénytakaró ma 
már ritkaságszámba menő elemei is fellelhetők.

h) Bácsszőlős és Horgos között érdekes színfolt az Ibolyás-erdő. 
Nagy kár, hogy a hetvenes évek elején jelentős részét kivágták, így pl. 
egy hatalmas pannon kőris (Fraxinus angustifolia subsp. hungarica) pél
dányt. Két évtizeddel ezelőtt tavasszal virított itt a tavaszi sáfrány és a 
csillagvirág (Scilla bifolia) mintegy bizonyítva, hogy valamikor itt egy 
természetes erdőfolt terülhetett el.

i) Botanikai szempontból Szabadka környékének legérdekesebb 
része kétségkívül a Szelevényi-puszta komplexuma, melynek legfőbb 
jellegzetessége a változatos növénytakaró sok-sok őshonos fajjal. Van 
itt kőriserdő, nyárfás, tölgyliget, akácos, fenyves, nádas, mocsárrét, 
láprét, homokpusztagyep, homoki rét. Az egész valóságos természetes 
botanikai kert. Feltétlenül védelmet érdemel. Nagy kár, hogy szigorú 
védettség helyett kirándulóhely lett!

j) Horgos környéke is érdekes flóralelőhely, a településtől keletre 
a Kamarás-erdő évtizedekkel ezelőtt florisztikai szempontból értékes 
volt, ma már sajnos eléggé megtépázott, „civilizált” növényzetével nem 
sokat nyújt.



k) Annál érdekesebb viszont a Kapitányrét szikes vegetációjával 
és a tavaszi hérics (Adonis vemalis) populációjával.

1) A Kelebiai-tó víztükrét valamikor, nem is olyan régen, tündér
rózsa díszítette, ma már hiányzik! Keleti partját szikes rét övezte, déli 
partját löszlejtő zárja néhány jellegzetes fajjal.

m) A löszvegetáció fragmentumait, elsősorban a löszpusztarét 
elemeit még megtaláljuk a szabadka-tavankúti vasútvonal mentén hú
zódó keskenyebb-szélesebb gyepsávban.



5. A VIDÉK POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓJA

A Szabadka-Horgosi-homokpuszta és határterületei növénytaka
rójával kapcsolatban felmerül a kérdés, milyen lenne ennek a vidéknek 
a természetes növényzete az ember beavatkozása nélkül. Milyen e vi
dék lehetséges, illetve potenciális vegetációja a táj természeti adottsá
gaitól, éghajlatától, talajviszonyától stb. függően?

Erre a kérdésre P a r a b u c s k i é s  J a n k o v i é  (1978), valamint 
Soó (1964—1980) munkái nyomán kísérelem meg a válaszadást.

1. Elsősorban milyen az éghajlati adottságoktól függő, klimazoná- 
lis vegetáció ezen a tájon? A szerzők többsége azon a véleményen van, 
hogy Vajdaság sík vidékein a lehetséges klimazonális vegetáció erdei 
jellegű. Ami az erdők típusát illeti, ezek a kontinentális tölgyesek tár
suláscsoportjának (Aceri tatarici-Quercion) tagjai. Jelenleg létező tölgy
ligeteink, összetételük alapján a homoki tölgyesekre utalnak (Festuco 
sulcatae-Quercetum roboris). Az alacsonyabb fekvésű, illetve a maga
sabb talajvízű területeken lehetséges a zártabb és fajokban gazdagabb 
gyöngyvirágos-tölgyes (Convallarieto-Quercetum roboris) is.

E táj potenciális vegetációjára jeílemzőek továbbá a sztyeprétek, 
melyek a pusztagyepek (Festucion rupicolae) társuláscsoportjába tar
toznak. Tekintettel arra, hogy területünk az erdőspuszta övezetébe 
tartozik, e társuláscsoport tagjai itt tartósabb jellegűek lehetnek. Ma 
foltjaikat, töredékeiket, elemeiket megtaláljuk a homokon, a löszön 
egyaránt.

2. A sík területek hidrológiailag meghatározott vegetációjára általá
ban véve jellemző a kőrises-tölgyes (Fraxineto pannonicae-Quercetum ro
boris). Ma vidékünkön ennek foltjait megtaláljuk a Körösi-erdőben.

3. A környék szolonyec és szoloncsák típusú szikesein a létező 
vegetációs egységeket a szikesek potenciális vegetációjaként könyvel
hetjük el.



6. A SZABADKA-HORGOSI-HOMOKPUSZTA LEG
JELENTŐSEBB TERMÉSZETES NÖVÉNYTÁRSULÁSAIT 

ALKOTÓ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS TERMÉSZET- 
VÉDELMI SZEMPONTBÓL VALÓ OSZTÁLYOZÁSA

Bevezető és magyarázatok

Ebben az ismertetésben elsősorban azok a fajok szerepelnek, me
lyek jelentősek és jellegük meghatározó építőelemei e vidék természe
tes növénytársulásainak. Mint ilyenek, jellemzői is a tájnak. A semle
ges (indifferens) fajokat, melyek nem kötődnek meghatározott termé
szetes társulásokhoz, és a gyomnövényeket nem vettem figyelembe. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy ma már egyes növénytársulások ka
rakterfajai hiányoznak, „foghíjasak”, sőt néha már csak egyes hírmon
dói maradtak meg, de ez a társulások egykori létezését, jelenlétét jelzi. 
Elsősorban a természetes erdei társulásokra vonatkozik ez.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a bemutatásra kerülő fajok legna
gyobb részének valamikori jelenlétéről és mai előfordulásáról az iro
dalom és saját terepi tapasztalataim alapján meggyőződtem. Azonban 
egyes fajokkal kapcsolatban bizonyos kétségek is felmerülhetnek, mert 
egyes szerzők nem határozták meg pontosabban a faj lelőhelyét.

Egy-egy fajjal kapcsolatban a következő adatokat ismertetem:
1. a faj tudományos nevét, 2. népi (magyar és szerb) nevét, 3. a virág
zás időpontját, 4. a jellemző társuláscsoportot, 5. a flóraelemcsopor- 
tot, 6. ökológiai igényeit, 7. a faj itteni lelőhelyét és a (gyűjtő) publiká
ló nevét, a (gyűjtés) publikáció évét, 8. regionális elterjedését. Az 
utóbbi esetben lehet, hogy vannak hiányosságok, de nem volt alkal
mam áttekinteni a Vajdaság flórájára vonatkozó összes megjelent dol
gozatot. Megjegyzem, hogy ezek az adatok hozzájárulhatnak az itteni 
flóra és vegetáció rekonstrukciójához is.

Az egyes fajokra vonatkozó adatokat Soó Rezső  Synopsisá- 
ból (I-VII. kötet, 1964-1980), J ősi fövi  ć (szerk): Flóra SR Srbije c. 
művéből (I-X. kötet, 1970-1986) és a terület flórájával foglalkozó 
munkákból (lásd az irodalmat!) vettem át. Ezeket egészítettem ki saját 
megfigyeléseimmel és tapasztalataimmal. Soó adataiból csak azokat



a területeket említem, melyek közel esnek vidékünkhöz, pl. a Duna- 
Tisza köze, a Duna-vidék vagy a Tiszántúl. A régebbi szerzők magyar 
nyelven írt munkáiból az ott közölt lelőhelyi adatokat többnyire az 
eredeti helynevekkel vettem át. A szerb nyelven írt dolgozatokból vett 
lelőhelyi adatokat ugyancsak az ott közöltek szerint ismertetem. Az 
adatokat itt-ott kiegészítettem Si mon  (1992) Határozója alapján.

A Szabadka-Horgosi-homokpuszta és határterületei flórájának 
fajait természetvédelmi szempontból -  a helyi körülmények figyelem- 
bevételével -  a következőképpen csoportosítottam:

I. csoport. Rendkívül ritka fajok, sőt ma már nagy a valószínűsége 
annak, hogy egyesek környékünkről kivesztek (20 faj).

II. csoport. Igen ritka fajok, a kipusztulás közvetlen veszélye fe
nyegeti őket (48 faj).

in. csoport Ritkulóban lévő fajok, viszonylagosan már kevés van 
belőlük és csak meghatározott pontokon jelennek meg változó egyed- 
számmal. Aktuálisan veszélyeztetett fajok (55 faj).

IV. csoport. Változó egyedszámmal jellegzetes építői, alkotóele
mei egyes természetes növénytársulásoknak. Mivel termőhelyük folya
matosan károsodik vagy beszűkül, a társulás, melyre jellemzők, az van 
veszélyben, és ezért egyedszámuk csökken. így ma már ezek a fajok is 
potenciálisan veszélyeztetettek (178 faj).

Az ismertetett fajok túlnyomó részének herbáriumi gyűjteménye 
a Szabadkai Városi Múzeumban van, egyes fajok pedig Belgrádban az 
Erdészeti Fakultáson.

Az egyes csoportokon belül a fajokat megszámoztam és ábécé
rendben ismertetem őket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a csoportok
ba való besorolás nem tekinthető véglegesnek, a gyors változások kö
vetkeztében ez csak ideiglenes lehet, a további kutatások, vizsgálatok 
módosítják majd az adott helyzetnek megfelelően. Magam is a IV. 
csoportban pótlásokat, kiegészítéseket eszközöltem.

A fajok ökológiai igényeit (az ökológiai fajcsoportokat) nagybe
tűkkel hatos fokozat szerint tüntettem fel (Soó Synopsisa alapján). A 
talajreakció, illetve Ca-igény szerint R 1-től 5-ig és 0 (közömbös), a 
sótűrő fajokat a „halophila”, hőigény szerint T 1-től 5-ig és 0 (közöm
bös), talajnedvesség szerint F 1-től 5-ig és 0 (közömbös) a talaj N-tar- 
talma szerint N 1-től 5-ig és 0 (közömbös) kifejezéssel jeleztem.



Rövidítések 
A Pannon vagy Nagyalföld,
Tt. Tiszántúl
D-T k. Duna-Tisza köze
Flóra SRS Szerbia Szocialista Köztársaság flórája

A helységek magyar és szerb neve

Alsókabol = Donji Kovilj 
Árpádliget = ?
Bács = Bač
Bácsföldvár = Bačko Gradište 
Bácsordas = Karavukovo 
Bácsszentiván = Prigrevica 
Bácsszőlős (Királyhalma) = Bački 

vinogradi 
Belgrád = Beograd 
Béreg = Bački Breg 
Bogyón = Bodani 
Chotek-puszta = ?
Csávoly = Čavolj 
Cserevics = Čerević 
Cservenka = Crvenka 
Csikéria = Čikerija 
Csortanovci = Čortanovci 
Delibláti-homokpuszta = 

Deliblatska peščara 
Demye = Deronje 
Déronya = Deronje 
Deszkáserdő — Dasčanska šuma 
Feketehegy = Feketić 
Felsőhegy — Gomji Breg 
Felsőkabol = Kovilj 
Futak = Futog 
Gádor = Gakovo 
Gombos = Bogojevo

Hadisziget = Ratno ostrvo 
Hajdújárás = Hajdukovo 
Hajdújárási-erdő = Hajdukovačka 

šuma 
Hódság = Odžaci 
Ibolyás-erdő = íuma „Iboljas”; sta- 

ra šuma 
Jarek = Bački Jarak 
Kamarás = Kamaras 
Karlóca = Karlovci 
Káty = Káé
Kelebiai-tó = Kelebijsko jezero 
Kerény = Kmjaja 
Királyhalma (Bácsszőlős) = Bački 

vinogradi 
Kiserdő — Dudova šuma 
Kishegyes = Ma/i /dós 
Kishomok = Mű/i pesak 
Kishorgos = Afa/í Horgos 
Kiszács — Kisač 
Körösi-erdő = Jasenovac, 

Jasenovačka šuma 
Küllőd = Kolut 
Ludasi-tó = Ludaško jezero 
Ludaspuszta = Pustara Ludas 
Maradék — Maradik 
Monostorszeg = Badtá Monostor 
Moravica = Stara Moravica



Nemesmilitics = Svetozar Miletić
Óbecse = Bečej
Ofutak = Futog
Okér = Zmajevo
Őrszállás = Stanišić
Palics = Palié
Palicsi-tó = Palicko jezero
Paripás = Ratkovo
Petrőc = Bački Petrovac
Péterréve = Bačko Petrovo Selo
Pétervárad = Petrovaradin
Piros = Rumenka
Pörös = Peres
Pörös-rét = livada Peres
Rábé = Rabé
Regőce = Ridica
Római sáncok = Rimski šančevi
Sajkásgyörgye = Đurđevo
Sajkáslak = Lók
Sajkásszentiván = Šajkaš
Sistak = Šištak

Sóstó = Slano jezero 
Szabadka = Subotica 
Szentgyörgy = Žitište 
Szenttamás = Srbobran 
Szivác = Sivac 
Szond = Sonta 
Szőreg = Sirig
Telecskai-dombok — Telečka lesna 

zaravan 
Temes = Tamiš
Titeli-fennsík — Titelska visoravan 
Titeli-löszplató = Titelska lesna 

zaravan 
Tölgyfás-erdő = Hrastovača, 

Hrastova šuma 
Tőzegbánya = Tresetište 
Tündéres= Vilovo 
Újvidék = Növi Sad 
Vértó = Krvavo jezero 
Zombor = Sombor 
Zsablya = Zabalj

I. csoport

1. AJUGA LAXMANNII (L. )  B e n t h . -  szennyes ínfű; ivica 
laksmanova. Jún.-júl.

Pusztagyepek (Festucion rupicolae) és kontinentális tölgyesek 
(Aceri-Quercion) jellemzője. Pontusi-pannoniai-balkáni faj. R 4-5;T 4; 
F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1968,1980).

Szabadkától északnyugatra (Kitaibel 1800).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes, Verbász, Ókér, Újvidék, Vojlo- 

vica (Kitaibel 1800), Kovily, Kovilyszentiván, Gardinovci, a Titeli-fenn- 
sík, Karlóca mellett (Zorkóczy 1896), Cservenka, Telecskai-dombok 
(Prodan 1915), Kiszács mellett „nagyon ritka” (Kupcsok 1915), Rako- 
vac (Hirc 1919), az óbecsei, péterrévei és szenttamási határ összeszö- 
gelésénél (Kovács 1929), Brankovac, Beočin, Vrdnik (Atanackovié 
1953), Deliblát (Obradovic-Panjkovié 1980).



Szerbiában „elterjedt a szárazabb vidékeken” [Josifovié (szerk.): 
Flóra SR Srbije 6.1974].

Előfordulása vidékünkön lehetséges, de már nem valószínű. Vé
dett!

2. ALLIUM ANGULOSUM L. -  gyíkhagyma, luk ćoškasti; Jún-
aug.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Eurázsiái faj konti
nentális jelleggel. R 4; T 2-3; F 3-4; N 2. A. nem ritka (Soó 1973, 
1980).

Bácsszőlős és Horgos között, kiszáradó láprét peremei (Sturc 
1973).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget rétjei -  Zorkóczy nyomán (Pro- 
dan 1915), Rakovac (Kupcsok 1915), Pétervárad, karlócai szőlők, Ku- 
pinske grede (Slavnié 1953), Káty (Atanacković 1958), Deliblát (Obra- 
dović-Panjković 1986).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).
A. a. L. f. albiflorum ( Be c k )  Zaha r . :  Újvidék (Boža, Vasié, 

in Sárié 1986).
Az utóbbi aszályos évek következtében a faj életfeltételei meg

romlottak, a fenti lelőhelyekről ma már hiányzik.

3. BLACKSTONIA ACUMINATA( K och e t Z i z . )  Dóm.  
[B. serotina (Koch ex R c h b . ) B e c k ]  -  kései gyíkpohár; salančica 
žučkasta. Júl.-aug.

Iszaptársulások (Nanocyperion) növénye, atlanti-mediterrán faj. 
R 5; T 4; F 4; N 2. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k. (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka, Tompa (Prodan 1915), 
a Körös-ér hídjánál egy kisebb populáció (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget rétjein -  Zorkóczy nyomán, 
Zombor, a csatorna mentén, Újvidék rétjein -  Kupcsok nyomán (Pro
dan 1915), Becsén (Kovács „kóbor növénynek” nevezi, 1929), Pétervá
rad, Zombor, Újvidék, Becse (Beéarevic 1953), Bogojevo, (Obradovié 
et al. 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).



A fent említett Körös-ér menti területen kertészet alakult, a faj 
innen eltűnt. Meg kell említeni, hogy a Flóra 10. kötetében (Dodatak 2, 
Dopuna) a B. perfoliata (L.) H u d s . lelőhelyeként Szabadkát említi, 
holott itt, véleményem szerint, a B. acuminata fordul elő. Újabban fel
bukkant a Kelebiai-erdőben lévő homokbánya peremén (Szabados-Sturc 
1992).

4. CAMPANULA PATULA L. -  terebélyes harangvirág; zvončić 
široki. Máj.-júl.

Leginkább kaszálórétek (Arrhenatherion), lomberdők (Querco- 
Fagea) növénye, európai flóraelem. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k. 
alig, Tt. környéke, pl. Szeged (Soó 1968,1980).

Vajdasági lelőhelyek: Futaki-erdő -  Zorkóczy nyomán (Prodan 
1915), Óbecse (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Szerbia területén gya
kori.

Előfordulása ma lehetséges, de kevésbé valószínű.

5. CEPHALANTHERA RUBRA (L.) R i c h . -  piros madársi
sak; naglavica crvena. Máj.-júl.

Lomberdők (Quereo-Fagetea), főleg tölgyesek (Quercetea) faja. 
Európai flóraelem, közép-európai-szubmediterrán jelleggel. R 4-5; 
T 3-4; F 3; N 2. A. ritka, Duna-vidék, D-T k. gyakoribb (Soó
1973,1980).

Szabadkától északra (Prodan 1915), Deszkáserdő (egy diákom 
herbáriumából, Sturc 1951).

Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): gyakori egész Szerbi

ában.
Eddig még újból nem került elő.

6. CERATOCEPHALUS TESTICULATUS ( C r .) R o t h (C. 
orthoceras D C.) -  sarlóboglárka, cseppboglárka; Ijutic kljunasti. 
Márc.-máj.

A pusztagyepek eleme (Festucion rupicolae?), turám-pontusi-pannó- 
niai faj. R 4; T 4; F 1-2; N ?. A. Duna-vidék, Tt szórványos (Soó 1966,1980).



Szabadkán a sportstadion közelében levő vasúti töltés lejtőjén, 
mindössze két példány (Sturc 1951).

Vajdasági lelőhelyek: Titeli-fennsík, Ranunculus orthoceras D C. 
néven (Prodan 1915).

Sarić (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): Horgos környékét 
jelzi mint lelőhelyet! (Gajić 1986).

Előfordulása lehetséges, de mind kisebb a valószínűsége. Védett!

7. DIANTHUS DIUTINUS Ki t .  ex Scu 11 t a r t ó s  szegfű; 
karanfil dugovečni. Jún-júl.

Homoki pusztagyepek (Festucion vaginatae) növénye, pannóniai en
demikus faj. R 5; T 4; F 1; N 1. A. D-T k. igen ritka (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Teodorovits herbáriumából -  Degen 1904), Király
halom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadkától északnyugatra -  Já
noshalma (Prodan 1915).

Vajdaság más részeiről nem közlik.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970): Gajić szerint a Rami- 

homokpusztától Radujevacig fordul elő, azonban megjegyzendő, hogy 
Soó (1980) szerint ez más faj.

Szabadka közvetlen környékén még nem akadtunk rá. Védett!

8. EUPHRASIA STRICTA D . Wol f f  ex Le h m . -  közön
séges szemvidító; vidac obični. Júl.-szept.

Kaszálórétek (Arrhenatheretea), tölgyesek (Quercetea) növénye. 
Szubatlanti-közép-európai faj. R 2-3; T 3; F 3; N 2. A., szórványos, 
Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1968,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), a Szelevényi-erdő déli pereme (Sturc 1972).

Vajdasági lelőhelyek: Római sáncok Újvidék mellett -  Feichtin- 
ger nyomán (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951), ugyanitt (Stjep.- Ve- 
sel. 1953).

Josifović (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): elterjedt egész Szer
bia területén.

A Szelevényi-erdő déli pereméről eltűnt!



9. EUPHRASIA TATARICA Fi sch .  ex S p r e n g . -  tatár 
szemvidító; vidac. Júl.-szept.

Kaszálórétek növénye (Arrhenaíheretea), eurázsiai flóraelem. R 
3-4; T 3; F 2; N 1. A., szórványos, D-T k., Tt. (Soó 1970).

Királyhalom (Lengyel 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradovié-Panjkovic 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Szerbiában hegyi ré

tek eleme, több helyről is közlik.
Szabadka közvetlen környékéről eddig még nem került elő.

10. HELICHRYSUM ARENARIUM (L. )Mönch -  szalma
gyopár; smilje. Júl.-szept.

A homokpusztagyepek jellemzője (Festucetalia vaginaíae), közép- 
eurázsiai faj kontinentális jelleggel. R 3; T 3; F 2; N 1. A., főleg a 
D-Tk. homokon (Soó 1970).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Tompa, Ludaspuszta, 
Szabadka (Prodan 1915), Palics környéke (Gajié 1973).

Vajdasági lelőhelyek: a fent említettek, továbbá a lelőhelyek 
Szerbiában.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): Delibláti-homokpusz- 
ta, valamint Kelet-Szerbiában: Rami-homok és Kladovo környéke 
(Gajié 1975). Niš környéke [Saric (szerk.): Flóra SR Srbije 10.1986].

Előfordulása lehetséges, de újabban sehol sem látni Szabadka 
határában.

11. HYPERICUM ELEGÁNS S t e p h a n  ex W i l l d . - k a r 
csú orbáncfű; kantarion vitki. Jún.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) eleme, eurázsiai faj konti
nentális jelleggel. R 4; T 3; F 2; N 2. A., Duna-vidék, Tt. ritka (Soó 
1968).

Szabadka (Prodan 1915), legújabban a Szelevényi-puszta (Buto- 
rac-Hulo 1992).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Bezdán, Zombor, Titeli-fennsík, Kishegyes, Csantavér (Prodan 1915), 
Deliblát (Broz 1951), ugyanott (Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): Szerbiában ritka.



H. e. var. stepposum Sav.  et  R a y s s . a  Delibláti-homokpusz- 
tán (Sárié 1986).

A fenti szelevényi lelet igazolja D-T k. előfordulását.

12. OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. -  kígyónyelv; zmijski 
jezik. Jún.-aug.

Láprétek (Molinietalia), kaszálórétek (Arrhenaterion) faja, cir- 
kumpoláris flóraelem. R 3-2; T 2; F 3; N 2. A., szórványos (Soó 1964, 
1980).

Szabadkától keletre, a Pörös-rét szélén, a Körös mentén néhány 
egyed (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Gomboson egy fehémyárfa-ligetben (Pro
dan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970): Szerbia területén gya
kori.

Az említett rétet 1974-ben felszántották, azóta nem akadtam rá. 
Védett!

13. ORCHIS PURPUREA H u d s . -  bíboros vagy erdei kos
bor, kaéun crveni. Máj.-jún.

Tölgyesek faja (Quercetea pubescentis), közép-európai flóraelem. 
R 4—5; T 3; F 3; N 1-2. A., szórványos, Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,
1980).

Szabadka, Tompa (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: a Duna mentén (Prodan 1915), Fruska go

ra (Čolović 1956), ugyanott (Obradovic 1966), Zombor környékén, a 
Kozara- és Strbac-erdőben (Obradovié et al. 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): szórványosan egész 
Szerbia területén előfordul, leginkább síkvidéki lombhullató erdőkben.

Előfordulásáról a homokpusztán Prodan adatain kívül újabbak
kal nem rendelkezünk. Védett!

14. SALVIA NUTANS L -  bókoló zsálya; žalfija klimava. Máj.-jún.
Pusztagyepek növénye (Salvio festucetum rupicolae), pontusi-

pannóniai faj. R 5; T 4; F 2; N 1. A., D-T. közéről kiveszett, Tt. igen 
ritka (Soó 1968).



Szabadkától északnyugatra (Kitaibel 1800).
Vajdasági lelőhelyek: Kiszács -  Kupcsok nyomán, Újvidék és Fu- 

tak között -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Zombor (Atanacković 
Slavnić adatát közli 1958), Fruska gora, Glavica (Obradović 1966).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974).
Előfordulása ma elméletileg lehetséges, de ennek már nagyon 

kicsi a valószínűsége. Védett!

15. SAMOLUS VALERANDI L. -  árokvirág; opojan. Máj.-júl.
Iszaptársulások (Nanocyperion), sósrétek (Juncion gerardi) növé

nye, eurázsiai faj. R 0 (halophila); T 4; F 4; N 2-3. A., Duna-vidék, 
D-T k. -  csak Rákosról közli, azzal a megjegyzéssel, hogy kiveszett 
(Soó 1970,1980).

Szabadkától keletre, a Böge medrében, a valamikori Kővágó is
kola közelében (Sturc 1959).

Vajdaságból, tudtommal, még nem közölték ezt a fajt.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): egyedül Délkelet- 

Szerbiában.
A fenti lelőhely ma már elveszítette eredeti képét, a növény innen 

eltűnt.

16. SCILLA BIFOLLA L. agg. -  tavaszi csillagvirág; procepak 
dvolisni. Márc.-ápr.

Lomberdők (Querco-Fagea), ligeterdők (Alno-Padion) növénye, 
közép-európai-szubmediterrán flóraelem. R 4; T 4; F 3; N 3. A., szór
ványos, vagy ritka, D-T k., Tt. (Soó 1973).

Az Ibolyás-erdő peremén („stara šuma”), a vasúti töltés aljában, 
mindössze két egyed (Šainović, Sturc 1975).

Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), Kame- 
nica és Venac között (Zorkóczy 1896), Delibláti-homokpuszta (Wag
ner 1914), Futaki-erdő (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska 
gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1975): Fruska gora. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986), Scilla bifolia var. subtriphylla 
( Schur )  Soó et  Jáv.

A fent megemlített helyről hiányzik.



17. SEDUM HILLEBRANDTII Fenz l  [5. sartorianum Bo-  
i s s . subsp. hillebrandtii ( F e n z l )  D. A. Webb . ]  -  homoki var
júháj; žednjak peščarski. Jún.-Júl.

A homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemzője, pannóniai en
demikus faj. R 5; T 4; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó
1966,1980).

Szabadka (Prodan 1915), a Szelevényi-erdő déli peremén, cserjés 
szélén (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Broz 1951), ugyanott 
(Stjep.-Vesel. 1953), Beočin, Čerović (Obradovié 1966).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

A szelevényi lelőhelyről eltűnt, előfordulása azonban még lehet
séges. Védett!

18. SISYMBRIUM POLYMORPHUM ( M u r r . )  R o t h  -  
karcsú zsombor; oranj mnogostrani. Máj.-jún.

Löszpusztarétek (Festucion rupicolae) növénye, eurázsiai faj kon
tinentális jelleggel. R 5; T 3; F 2; N 1. Az eddig ismert lelőhelyekről 
kipusztult (Soó 1968,1980),

Szabadkától északnyugatra (Kitaibel 1800).
Vajdasági lelőhelyek: a Titeli-fennsík füves helyein (Prodan 

1915), S. junceum M.B.  néven jelzi, ugyanezen a néven közli St. 
Slankamenről és a Titeli-fennsíkról (Kupcsok 1915), Zenta, az adai út 
mentén (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi ezt a fajt.

19. STRATIOTES ALOIDES L. -  kolokán; testerica. Máj.-aug.
Tagja a békatutaj-klokán hínárnak (Hydrochari-Stratietum), eurázsiai

faj, pusztulóban van. R 3; T 3; F 5; N 3-4. A., már ritka (Soó 1973,1980).
Kamarási-tó Horgosnál (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: „ma ugyan ritka” (Prodan 1915), Moszton- 

ga, Bács, Jegricska, Zsablya -  Slavnié alapján (Atanackovié 1958).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): Szerbia területén 

„elég ritka”. Sárié (szerk.): Hóra SR Srbije 10. (1986).
A fent említett lelőhelyről ma már hiányzik.



20. ZANNICHELLIA PALUSTRIS L. subsp. pedicellata 
( W a h l b g .  et  R o s é n )  Arc .  -  tófonál; barska zanihelija. M áj- 
szept.

A szikestavi növényzet (Ruppion maritimae) eleme, kozmopolita 
faj. R 3-4 (halophila); T 0; F 5; N 3. A., elsősorban a pedicellata alfaj 
van jelen (Soó 1973,1980).

Kitaibel (1800) naplójában megírta, hogy Szabadka állóvizeiben 
sok a Zannichellia. Prodan (1915) a Palicsi-tó lefolyásában jegyezte fel.

Vajdasági lelőhelyek: a kovilyi és kátyi rétség holt Duna-ágaiban, 
Futakon -  Zorkóczy nyomán és Schneller adatai alapján (Prodan 
1915), Óbecse „itt-ott” (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): gyakori egész Szerbi
ában.

Úgy tűnik, ma már hiányzik Szabadka vizeiből.

II. csoport

1. ALLIUM MOSCHATUM L. -  pézsmahagyma; mošusasti luk. 
Júl.-szept.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), homokpuszták {Festucion 
vaginatae) növénye, pontusi-mediterrán faj. R 5; T 4; F 2; N 1. A., 
Duna-vidék, D-Tk. (Soó 1973,1980).

Kishorgos (Lányi 1914), Ludaspuszta (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Broz 1951).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).
Előfordulása lehetséges, de eddig csak a régi szerzők közölték, 

újabb dolgozatok még nem igazolták jelenlétét.

2. ALLIUM PANICULATUM L. subsp. marginatum ( J anka )  
S o ó -  bugás hagyma; luk resasti. Máj.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és száraz tölgyesek (Querce- 
talia pubescentis) növénye, mediterrán flóraelem. R 4; T 4; F 2; N 2. 
A., Duna-vidék,D-Tk.,Tt. (Soó 1973,1980).

Bácsszőlős és Horgos között elterülő réteken, nem messze a Fo
dor-dűlőtől, a vasútvonal és az országút között (Sturc 1979).



Vajdasági lelőhelyek: legújabban Stojanov közli a Titeli-löszpla- 
tóról (1983,1984).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sarić (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

3. ALT,TŰM ROTUNDUM L -  ereszes hagyma; divlji luk. Jún.-aug.
Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye, szubmediterrán faj.

R 4; T 4; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980).
Kamarás Horgosnál (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora (Zorkóczy 1896), Slankamen 

(Kupcsok 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora (Čolović 1956, 
Obradović 1966), Topolya -  Srednji salaš (Boža 1973), Deliblát (Obra- 
dović-Panjković 1980), Fruska gora (Boža et al. 1980), Titeli-löszplató 
(Stojanović 1983), Római sáncok (Parabućski-Stojanović 1985), Frus
ka gora (Butorac 1987).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Mai előfordulásáról a környéken nincs tudomásunk.

4. ANCHUSA OCHROLEUCA M . B . -  vajszínű atracél; volu- 
jak žučkasti. Máj.-júl.

A homokpuszta növénye (Festucion vaginataé), pontusi-délkelet- 
európai faj. R 5; T 4; F 1; N 1. A  gyakoribb, Duna-vidék, D-T k. (Soó
1968,1980).

Szabadka (Prodan 1915), A. gmelini L e d e b . néven közli.
Vajdasági lelőhelyek: Regőce, Verbász, Feketehegy (Prodan 

1915), Deliblát (Broz 1951).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).
Ma már ritka fajnak tartják a D-T k.-én. Vidékünkön még nem 

akadtam rá.

5. ANTHERICUM LILLAGO L. -  fürtös homokliliom; kosatik. 
Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), homoki pusztagyepek (Fes- 
tucion vaginataé) növénye, szubmediterrán-európai faj. R 3-4; T 4; F 2; 
N 1. A., Mezőföld, D-Tk. (Kecskemét környéke) (Soó 1973,1980).



Szabadkai-homokpuszta (Obradović-Boža 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradović-Panjković 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): szórványos Szerbiá

ban és Kosovóban.
Soó a D-T közéről Kecskemét környékét említi mint előfordulá

sának helyét. Vidékünkön még nem találkoztam ezzel a fajjal. Védett!

6. ARMORACLAMACROCARPA( W . e t K .) B a u m g . -  
debreceni torma; hren divlji. Máj.-júl.

Nádasokban fordul elő (JPhragmition), pannóniai endemikus faj. 
R 4; T 4; F 4-5; N 2. A., Duna-vidék, D-T k. ritka, Tt. gyakoribb (Soó
1966,1980).

Szabadka (Obradović-Boža 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 

Zombor (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora körzete 
(Čolović 1961), Slankamen, Čerević (Obradovié 1966).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).
A régebbi szerzők nem említik ezt a fajt, újabban sem akadtam rá 

az irodalomban (de a terepen sem)! Védett!

7. ASTRAGALUS AUSTRIACUS J a c q . -  kisvirágú csüdfű; 
kozinac južni. Máj.-júl.

Homokpuszták (Festucion vaginatae), pusztagyepek (Festucion 
rupicolae) jellemzője, eurázsiai faj kontinentális jelleggel. R 5-4; T 3;F 1; 
N 1. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1966,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, 
Lengyel 1915), Skenderovónál a zombori vasútvonal mentén (Sturc 
1959), a Szelevényi-pusztán, az erdőtől nyugatra (Csornai Richárd 
Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1991).

Vajdasági lelőhelyek: Ókér, Újvidék, Slankamen, Bežanija (Kitai
bel 1800), Kiszács -  Kupcsok nyomán, Felsőkabol -  Zorkóczy nyomán, 
Titeli-fennsík, Kishegyes, Csantavér, Kula és Verbász között (Prodan
1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruška gora (Čolović 1956), Zenta (Gu- 
elmino 1968), Fölsőhegy, Kishegyes (Godicl 1980), Deliblát (Obrado- 
vic-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).



Egyedszáma csökkenőben van, ritkaságnak számít, a kevésbé 
bolygatott országhatár menti gyepekben még megtalálható.

8. ASTRAGALUS DASYANTHUS P a l i . -  gyapjas csüdfű;ko- 
zinac rutavi. Máj.-júl.

Pusztagyepek {Festucion rupiciolae) és homokpuszták {Festucion 
vaginatae) növénye, pontusi-pannóniai flóraelem. R 5—4; T 4; F 1; N 1. 
A., Mezőföld, D-T k. (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadka 
(Prodan 1915), enyhe lejtőjű halmokon a Szelevényi-erdőtől nyugatra 
(Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1991).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé (Kitaibel 1800), 
Deliblát (Broz 1951), ugyanott (Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Eddig egyetlen lelőhelye a Szelevényi-puszta, itt egy kisebb popu
lációt alkot. Feltétlenül védelmet igényel. Védett!

9. ASTRAGALUS EXCAPUS L. -  száratlan csüdfű; kozinac
A

stepski. Apr.-jún.
A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu

cion vaginatae) jellemző faja, közép-európai flóraelem. R 5-4; T 3; F 1; 
N 1. A. igen szórványosan (Soó 1966,1980).

Szabadkától északra (Prodan 1915), a Ludasi-tó keleti magas 
partjának lejtőjén májusban virágzásban, júniusban termésben talál
tam (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: újabban megtalálták Közép-Bácskában is, 
Srednji salaš -  Topolya közelében (Boža 1973,1979).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, még nem említi. Sárié (szerk.): 
Flóra SR Srbije 10. (1986).

Mindössze néhány egyed fordul elő a fenti lelőhelyen, szigorú 
védelmet érdemel. Védett!

10. ASTRAGALUS VARIUS G m e l .  (A. virgatus P a l i . )  -  
homoki csüdfű; kozinac peščarski. Jún.-aug.

A homokpuszták {Festucion vaginatae) növénye, eurázsiai faj 
kontinentális jelleggel. R 5; T 3-4; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., 
Tt. (Soó 1966,1980).



Szabadka var. albiflorus ( B r a n d z a )  K. Maly in A.  et  
G . (Prodan 1915). A típushoz hasonló egyedeket állapítottam meg a 
horgosi vasúti töltés lejtőjén, nem messze a hídtól (Zmić-Sturc 1987).

Vajdasági lelőhelyek: Versec (Rochel 1828), Slankamen (Obra- 
dović 1966), Beška és Krčedin között (Obradović 1974), Deliblát (Ob- 
radović-Panjković 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Igen ritka fajnak számít, tovább kell nyomozni utána. Védett!

11. BULBOCODIUM VERSICOLOR ( Ke r - G a wl . )  
S p r e n g . -  egyhajú virág, tavaszi kikerics; šafranjika. Febr.-márc.

Erdőssztyepnövény, a gyöngyvirágos-tölgyest (Convallario-Quer- 
cetum) és a pusztagyepet ('Festucion rupicolae) jellemzi. R 4; T 2-4; F 2; 
N 2. A., D-T k., Szeged, Kelebia, Tt. ritka „ma pusztulóban” (Soó
1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Szabadka -  Körösi-er
dő, (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), a Körösi-erdő előtti 
homokon (Prodan 1915), a tőzegbánya környékén (Stantié-szállás, 
Petrovié-szállás) (Sturc 1963, 1973), Szabadka (Czékus in Obradovié
1981), Szabadka (Obradovié et al. 1984), Gajié (1986) két formát kü
lönböztet meg: f. versicolor (Ker-Gawl . ) ,  keskenyebb levelű, egyvirá- 
gú, ritkábban kettő, és af. dioszegianum (Rapcs. )  Soó szélesebb leve
lű, és 2-3 virágú. Gajié mindkét formát Bukvaéról említi. Újabban a volt 
tőzegbánya közelében a Hajdújárási-erdő északi peremén megfigyelhető 
a 1. roseolum P r i s z t e r  is, fehéres rózsás virággal (a Csornai Richárd 
Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1991,1992 tavaszán).

Vajdasági lelőhelyek: csak Szabadka környékén fordul elő.
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).
Az 1960-as években még bőven volt belőle, gyönyörű színfoltja 

volt a határövezetnek, de sajnos az évek folyamán száma csökken, 
hagymástól kiásva a piacra viszik, egyes területeket felszántottak, tehát 
léte végveszélyben van. Védett!



12. CHAMAECYTISUS HIRSUTUS (L.) Link subsp. leucotri- 
chus ( Schur )  A. et  D.  Lőve -  borzas zanót; zanovet runjavi. 
Máj.-ápr.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetae) nö
vénye, pannóniai-balkáni alfaj. R 4-5; T 3-4; F 2; N 1. A. nem jelzik 
(Soó 1966,1980).

Homoki erdőkben, Szabadka (Prodan 1915) C. leucotrichus 
S c h u r  néven említi.

Vajdasági lelőhelyek: erről külön nincsen adat!
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972) szerint a faj egész 

Szerbiában gyakori, főleg erdei társulásokban.
Ezzel a fajjal még nem találkoztam vidékünkön.

13. DIANTHUS GIGANTEIFORMIS Borb.  -  dunántúli szeg
fű, vagy óriás szegfű; karanfil stasiti. Máj.-júl.

Jellemző a pusztagyepekre (Festucion rupicolae), pannóniai-bal
káni flóraelem. R 4; T 4; F 2; N 1-2. A. (Soó 1970, 1980) szerint ez a 
faj csak a Dunántúli-középhegységre és Dél-Dunántúlra jellemző.

Prodan (1915) Szabadka környékéről a Dianthus intermedius 
B o i s s . -t említi, Godicl (1980) Horgos környékéről átmeneti alako
kat vél felismerni a két alfaj: a subsp. giganteiförmis és a subsp.ponte- 
derae között. A Deszkáserdőből említi Gajié (1986). Magam is láttam 
hasonló alakokat a Hajdújárási-erdő területén és a horgosi vasútvonal 
mentén, de nem tipikusak (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan (1915) szerint a Titeli-fennsíkon is 
előfordul hasonló növény, amely a ,J)ianthus giganteiformis-hoz köze
ledik”, jelzik a Delibláti-homokpusztáról is (Wagner 1914), innen közli 
Stjep.-Vesel. (1953) is.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970).
Nem valószínű, hogy ez a faj, illetve változat előfordul környé

künkön, de továbbra is folytatni kell a vizsgálatokat. Védett!

14. DIANTHUS SUPERBUS L. -  buglyos szegfű; karanfil kras- 
ni. Jún.-aug.

A faj láprétek (Molinietalia) és a láperdők (.Alnion), továbbá a 
ligeterdők (Alno-Padion) jellegzetes faja, eurázsiai flóraelem, konti



nentális jelleggel. R 4-3; T 0; F 4; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., ritka 
(Soó 1970,1980).

Palics környéke (Czékus in Obradovié et al. 1984), Szabadkától 
északra a Körösi-erdő peremén (Gajié 1986), újabban ugyanott a 
Csornai Richard Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 
(1989), az Ibolyás-erdőnél elterülő kiszáradó lápréten egy példány (a 
Tartományi Természetvédelmi Intézet munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: a Hadisziget nedves rétjein -  Zorkóczy 
nyomán (Prodan 1915), a Szerémségben (Obradovié 1966).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970).
Mivel egyedszáma csökken, és mivel vidékünk egy speciális ter

mőhelyének és társulásának jellemzője, feltétlenül biztosítani kell vé
delmét. Védett!

15. EPIPACTIS ATRORUBENS ( H o f f m .  ex B e r n h . )  
B e s s . subsp. borbasii ( S o ó )  S o ó  -  vörösbarna nőszőfű; ka- 
lužderka purpuma. Jún-júl.

A homokpuszták (Festucion vaginatae) és homoki erdők (Querco- 
Fageteá) növénye, eurázsiai flóraelem. R 4-5; T 3; F 2-3; N 1-2. A., 
Duna-vidék, D-T k., itt főleg alfaj (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914), ugyanott (Lengyel 1915), Szabadka 
(Prodan 1915), fenyves peremén a Deszkáserdőben (Sturc 1973), 
ugyanott (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan (1915) csak a szabadkai homokot 
említi.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976) Fruska gorát közli. 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

Rendkívül ritka faj, szigorú védelemre szorulna. Védett!

16. EPIPACTIS HELLEBORINE C r. (E. latifolia A l l .) -  szé
leslevelű nőszőfű; kalužđerka širokolisna. Jún.-aug.

Lomberdők növénye (iQuerco-Fagea), eurázsiai faj. R 4-3; T 3; F 3; 
N 3. A., szórványos (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Ókér, Újverbász (Kitaibel 1800), Kamenica 

és Venac között szórványosan, Čerević (Schneller, Zorkóczy 1896),



Óbecse, Temerini-erdő -  Kovács nyomán (Prodan 1915), Fruska gora 
(Čolović 1956), Deliblát (Obradović-Panjković 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Környékünk erdeiben ezt a növényt még nem vettem észre.

17. EPIPACTIS PALUSTRIS (Mil l . )  C r. -  mocsári nőszőfű; 
kalužđerka močvama. Jún.-aug.

Láprétek faja (Molinion). Euroszibériai flóraelem.R 4-5; T 2; F 4; 
N 1-2. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904), ugyanitt (Lányi 1914, Lengyel 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Piros mellett -  Kupcsok nyomán, Hadiszi

geten, a Futaki-erdőben -  Schneller nyomán (Prodan 1915), Zenta 
(Slavnié in Atanackovié 1958).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Az Alföldön ritka növény, bár megvan a lehetőség a lápréteken való 
előfordulásához. Szabadka határában még nem találkoztam vele. Védett!

18. EPHEDRA DISTACHYA L. -  csikófark; efedra. Ápr.-jún.
Mészkedvelő homokpuszták faja (Festucion vaginataé), mediter

rán-kontinentális jellegű eurázsiai flóraelem. R 5; T 4; F 1; N 1. Soó 
(1964) szerint a D-T k. között gyakori.

Prodan 1914-ben találta meg Szabadkától északra Jánoshalma és 
Halas között a „vármegyehatáron” Potentilla arenaria, Cytisus ratisbo- 
nensis társaságában, mint a „Stipa formáció tagját”.

Vajdaságból nincs adat erről a fajról.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi ezt a fajt.
Nincs kizárva, hogy Szabadka határában is előfordul!

19. EQUISETUM VARIEGATUMSchleicher  in We b e r  
e t M o h r -  tarka zsurló; prugasti rastavié. Ápr-aug.

Nedves rétek, láprétek (Molinio-juncetea) növénye, cirkumpoláris 
faj. R 4; T 1; F 3; N 2. A. szórványos, Duna-vidék, Tt. (Debrecen) (Soó
1964,1980).

Bukvaé (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Prodan nem említi ezt a fajt, más szerzők sem.
Újabban Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986), itt Sigunov és 

Vasié közlik Deliblátról. Védett!

20. ERIOPHORUM LATIFOLIUM H o p p é  -  széleslevelű 
gyapjúsás; vetrogon širokolisni. Ápr.-máj.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye, eurázsiai faj. R 4-5; T 2-3; 
F 4; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980).

Szabadkától északra (Czékus in Obradovié et al. 1984).
Vajdasági lelőhelyek: Gombos (Prodan 1915), Szerémségben 

(Zorkóczy 1896).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, 8., (1976).
Ez a faj is igazolja a láprétek jelenlétét környékünkön. Vajon 

szálanként vagy tömegesen jelenik-e meg? Védett!

21. IRIS HUMILIS Geor g i  subsp.armaria ( W . e t K .) A. 
e t D. Lőve  -  homoki nőszirom; perunika peščarska. Ápr.-máj.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vaginatae) faja, de jelen van kontinentális tölgyesekben (Aceri- 
Quercion) is. Pannóniai endemikus faj. R 5; T 3; F 2; N 4. A., Duna-vi- 
dék, D-T k., Tt. kiveszett (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915). Szelevényi- 
erdő délkeleti része (Sturc 1973,1979).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan (1915) Szabadkától jóval északabb
ra helyezi lelőhelyét. Vajdaság más területeiről nem jelzik.

Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).
Sajnos, e ritka növény egyedszáma állandóan csökken, a hetvenes 

években még számos egyede virágzott, amióta a Szelevényi-erdő kirán
dulóhely lett, végveszélyben van. Védett!

22 IRIS VARIEGATA L -  tarka nőszirom; perunika šarena. Máj.-jún.
Tölgyesek (Quercetea), sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növé

nye, pontusi-pannóniai faj. R 4-2; T 3; F 2; N 2. A. szórványos, Duna- 
vidék, D-T k., Tt. ritka (Soó 1973,1980).

Szabadka-Körösi-erdő (Lányi 1914), a Körösi-erdő mellett (Pro
dan 1915), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), Szelevényi-erdő -  mindössze



egy példány (Sturc, Franc 1990), Körösi-erdő (Csornai Richárd Öko
lógiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Fruška gora, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), a fu
tató és a kovilyi erdők tisztásain (Zorkóczy 1896), Karlovci (Zorkóczy 
1896), Verseci-hegy (Bematsky 1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner
1914), ugyanott (Sljep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (197), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Érdekes, hogy még ma is megtalálható néhány tő ugyanazon a 
helyen, ahonnan a régi szerzők közlik. Védett!

23. JURINEAMOLLIS ( T o r n .  ex L. )  Rchb.-hangyabo
gáncs; srebma pilica. Jún.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) fa
ja, pannóniai-balkáni flóraelem. R 5; T 4; F 2; N 1-2. A., D-T k. (Soó
1970,1980).

Szabadka: Radanovác (Šabić in Obradovié et al. 1982).
Vajdasági lelőhelyek: Slankamen, Deliblát (Kitaibel 1800), Čere- 

vié, Karlovci (Zorkóczy 1896), Titeli-fennsík (Prodan 1915), Delibláti- 
homokpuszta (Wagner 1914), Fruška gora (Kupcsok 1915), Deliblát 
(Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora, Deliblát (Obradovié 1978,1979).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Kár, hogy nincs pontosabban megjelölve a lelőhely. Az a vélemé
nyem, hogy szükség van további kutatásra.

24. LINUM HIRSUTUM L. subsp. glabrescens ( R o c h e l )  
S o ó -  borzas, illetve homoki len; lan peščarski. Jún.-aug.

A homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemző faja illetve alfaja, 
pontusi-pannóniai-balkáni faj, az alfaj endemikus. R 4-5; T 4; F (1)2; 
N 1. A., D-T k. gyakori (Soó 1966,1980).

Szabadka (Prodan 1915) -  a szerző szerint a típushoz hasonló 
alakok találhatók Szabadka környékén, az alfaj lelőhelyeit Szabadkától 
távolabb, északabbra helyezi, átmeneti alakokat is említ.

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
ugyanott (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953).



Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), 9. (1977). Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

Vidékünkön a Linum fajai további vizsgálatot igényelnek.

25. MEDICAGO PROSTRATA J a c q . -  cseplesz lucerna; vija 
polegla. Ápr.-júl.

Száraz rétek (Brometalia), sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) 
növénye, délkelet-európai-szubmediterrán faj. R 42; T 4; F 1; N 1. A. 
szórványos, Duna-vidék, D-Tk. déli részén (Soó 1966,1980).

Szabadka (Prodan 1915), Mélykút, Jánoshalma (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Kamenica, Karlovac lejtői (Zorkóczy 1896).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972). Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).
A típushoz hasonló egy-két egyedet láttam a horgosi vasútvonal 

töltésének lejtőjén!

26. MUSCARI BOTRYOIDES (L) Mi l l .  sensu lato subsp. 
transsylvanicum ( Sc h u r )  D ó s t . ,  H o l u b  et  Soó;  subsp.ker- 
neri ( M a r c h e s . )  R i c h t e r ;  subsp. hungaricum P r i s z t e r  -  
epergyöngyike; presliéica plava. Ápr.-máj.

Száraz tölgyesek (Quercetalia pubescentis) és gyertyános-tölgyesek 
(Carpinion) faja, szubmediterrán-közép-európai flóraelem. R 3-4; T 4; 
F 2-3; N 2-3. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. ritka, a subsp. hungaricum 
P r i s z t e r  a Mecsek és a Villányi-hegyen (Soó 1973,1980).

Szabadka (Prodan 1915), Szelevényi-erdő (Lányi 1916, Godicl, 
1980), Királyhalom -  subsp. hungaricum P r i s z t e r  (Obradovié et al. 
1984), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Fu- 
taki-erdő -  Zorkóczy nyomán M. transsylvanicum Schur .  néven, Al- 
sókabol, futaki alsó erdő, bezdáni Kozara-erdő (Prodan 1915), Fruska 
gora (Colovié 1956, Obradovié 1972).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975). Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): Szerbia területén gyakori.

Mivel nagyon ritka növényről van szó, feltétlenül védelmet igé
nyel. Vidékünkön szükség van az alfajok további vizsgálatára! Védett!



27. MUSCARITENUIFLORUM T a u s c h [Leopoldia tenuiflo- 
r e (Tausch)  He l d r . ]  -  karcsú gyöngyike; vilin luk nežni. Máj.-jún.

Sztyeprétek növénye {Festucetalia valesiacae), tölgyesekben 
{Quercetea) is előfordul és szegélytársulásokban {Geranion sangunei), 
délkelet-európai-elő-ázsiai faj. R 4-5; T 4; F 2; N 12. A., Mezőföld és 
D-Tk. (Soó 1973,1980).

Szelevényi-erdő (Godicl 1980).
Vajdasági lelőhelyek: Apatin, Béreg, Regőce (Godicl 1980), De- 

liblát (Obradovié-Panjkovié 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): csak szórványosan 

fordul elő Szerbiában.
Fontos volna megjelölni pontosan a lelőhelyet (lelőhelyeket)!

28. ONOBRYCHIS ARENARIA (Ki t .  ex Wi l l d . )  Ser .  
in DC.  -  homoki baltacím; peščarska grahorka. Máj.-aug.

A homokerdők {Festucion rupicolae) és a homokpuszták {Festuci
on vaginatae) növénye, kontinentális (közép-eurázsiai) faj. R 5; T 3; F 1; 
N 1. A. gyakori, Tt. szórványos (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Lányi, Lengyel 1915), a Hajdújárási-erdő egyik tisz
tásán (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Ókér, Újvidék, 
Slankamen, Deliblát (Kitaibel 1800), Deliblát (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Szerbia keleti, északkeleti és nyugati részén, Josifovié (szerk): 
Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

Sajnos már alig található, egyedszáma nagyon megritkult.

29. ORCHIS MILITARIS L. -  vitézkosbor; kaéun soldatski. 
Máj.-jún.

Eléggé indifferens faj, száraz gyepekben {Festuco-Brometea), lápré
teken {Molirúon), tölgyesekben {Quercetea) stb. fordul elő. Eurázsiai- 
euroszibériai faj. R 5-4; T 3; F 0; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. stb (Soó
1973,1980).

Körösi-erdő (Lányi 1914), a Bácsszőlős és Horgos közötti réteken 
(Sturc 1979), erre Mayer professzor hívta fel a figyelmem.

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915).



Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): Kelet-Szerbia és Vajdaság.

Minden évben megjelenik több egyed is az említett lelőhelyeken
-  védelemre szorul. Védett!

30. ORCHIS MORIO L. -  agárkosbor; kaéun obiéni. Máj.-jún.
Eléggé indifferens faj, száraz gyepekben (Festuco-Brometea), ka

szálóréteken (Arrhenatheretea) jelenik meg, közép-európai-mediterrán 
faj. R 3-4; T 3; F 3; N 2. A. szórványos, Tt. ritka (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), a Fodor-dűlőnél lévő halom tetején, 
mindössze egy példány (Sturc 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  Kovács nyomán, Bezdán, a Koza- 
ra-erdőben (Prodan 1915), Deliblát (Obradovic-Panjkovié 1980), Mo
nostorszeg a Štrbac nevű erdőben (Obradovié et al. 1981).

Szerbiában gyakori [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976, 
Sárié (szerk.): Hóra SR Srbije 10., 1986].

Esedékes lenne újabb lelőhelyek feltárása! Védett!

31. PARNASSIA PALUSTRIS L. -  fehér májvirág; talija obična. 
Júl.-szept.

Nedves rétek (Molinio-juncetea) növénye, cirkumpoláris faj. R 4; 
T 0; F 4; N 2. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Tompa 
(Prodan 1915), Szabadkai-homokpuszta (Obradovié et al. 1982).

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), 
Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Stjep.-Vesel. 1953).

Szerbiában többfelé is megtalálható [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 4., 1972].

A valamikori tőzegbánya területén látták (tőzegjelző növény). 
Meg kell állapítani mai előfordulását. Védett!

32. POTAMOGETON TRICHODES C h a m . e t 
S c h l e c h t d . -  sertelevelű békaszőlő; vlasasta resina. Jún.-aug.

Hínámövény (Potamion), eurázsiai faj. R 3; T 3; F 5; N ?. A. 
Csepelsziget, kipusztult, Dráva-melléke (Soó 1973,1980).

Kelebiai-tó (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Csatorna -  Újvidék (Čolović 1956).
Szerbiában csak szórványosan fordul elő [Josifovié (szerk): Flóra 

SR Srbije 7., 1975]. Védett!

33. PRUNELLA LACINIATA (L.) N a t h . -  fehér gyíkfű; 
cmjevac beli. Jún.-júl.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea), tölgyesek (Querceteá), szegélytár
sulások (Geranion sangumeí) növénye, szubmediterrán-közép-európai faj. 
R 4; T 3-4; F 2; N 2. A. általában gyakori faj, Tt. ritka (Soó 1968,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: Dél-Bánát (Jabuka) Versec felé (Kitaibel 

1800), Alsókabol, Futak, Bezdán, Zombor, Verbász (Prodan 1915), 
Deliblát (Broz 1951), Fruska gora (Čolović 1956), Titeli-löszplató -  
Mošorin (Stanojev és Obradovié 1983).

Gyakori egész Szerbiában [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 
1974],

Állítólag újból előkerült a Szelevényi-pusztán.

34. PULSATILLA PRATENSIS (L.) Mill .  subsp. nigricans 
(St örck)  Z a m e l s -  fekete (mezei) kökörcsin; cma sasa. Márc.-ápr.

A sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), a homokpuszták (Festuci
on vaginataé) jellemző növénye, közép-európai faj. R 4—5; T 4; F 1-2; 
N 1. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1951), Szabadka (Prodan 1915), a Körösi-erdő előtti réten a ha
társávban, a Hajdújárási-erdő nyugati részében, a Kelebiai-erdőben 
(Sturc 1973), Góbor közlése nyomán a Hajdújárási-erdő északi pere
mén (Sturc, Franc 1991), Hulló szóbeli közlése alapján a Ludasi-tó 
keleti partján (1991).

Vajdasági lelőhelyek: Karlovci, Bukovac, Čerević -  Zorkóczy 
nyomán, Bácsordas (Prodan 1915), Fruška gora több helyéről is közlik 
(Obradovié 1966).

Szerbiában gyakori [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1., 1970].
Környékünk nagy ritkasága, meglévő lelőhelyei szigorú védelmet 

igényelnek, annál is inkább, mert szétszórtak. Védett!



35. RANUNCULUS ILLYRICUS L. -  selymes boglárka; ilirski 
ljutić. Máj.-jún.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és tölgyesek (Quercetea) 
növénye, pontusi-mediterrán faj. R 4; T 4; F 1; N l .A.  nem ritka 
(Soó 1966,1980).

Palicsi park (Prodan 1915), Bajai temető (Sturc 1954,1959), Sza
badka (Obradovié et al. 1982), Szabadka és Horgos között (Godicl
1980), Bácsszőlős és Horgos közötti réten a Fodor-dűlő közelében (a 
Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1989, 
1990,1991).

Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora -  Čerević (Schloss. et Vukut. 
1864, Zorkóczy 1896), a Bezdáni-erdő szélén, Regőce -  a szerb teme
tőben, a Titeli-fennsíkon (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Sigunov 
1970, Obradovié 1978,1979).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Vidékünkön ma már nagyon ritka, jelenleg egy lelőhelyét ismer
jük, itt is csak néhány tő van belőle.

36. RANUNCULUS LATERIFLORUS DC. -  sziki boglárka; 
ljutié slatinski. Ápr.-jún.

Sziki rét (Beckmannion) növénye, eurázsiai faj. R 4 (halophila); T 4-5; 
F 4; N ?. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó 1966,1980).

Szabadka (Obradović-Boža 1986).
Vajdasági lelőhelyek: a Duna mentén elterülő szikeseken, Alsó- 

kabol, Futak, Vajska, Bácsordas, Apatin, Bezdán (Prodan 1915), Óbe
cse (Kovács 1929), Zsablya, Zenta (Atanackovié 1958), Zenta (Guel- 
mino 1968), Apatin, szikes legelő (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Soó az Alföldön gyakorinak mondja, én környékünkön még nem 
vettem észre.

37 SCORZONERA PURPUREA L. -  piros pozdor; zmijak crve- 
ni. Máj.-jún.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), eurázsiai faj, konti
nentális jelleggel. R 4; T -4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó
1970,1980).



Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan csak a határon túl lévő Jánoshalmát 
említi mint lelőhelyet. Vajdaságból nincs adat.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi ezt a fajt.
Szabadka határában ezzel a fajjal még nem találkoztam.

38. SEDUM CAESPITOSUM ( C a v .) D C . -  sziki vaíjúháj; 
busenasti bobovnik, žednjak slatinski. Ápr.-máj.

Szikespuszta (Festucion pseudovinae) növénye, kelet-mediterrán 
faj. R 2-4; T 4-5; F 1; N 1. A., Mezőföld, Tt. déli része, szórványosan 
(Soó 1966,1980).

Szabadka (Obradović-Boža 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Chotek-puszta, Apatin, Bezdán

-  a Kozarai-erdő legelőm (Prodan 1915) a Crassula caespitosa Cav.  
néven közli, Zenta (Guelmino 1973).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Védett!

39. SESELI HIPPOMARATHRUM Jacq.  -  szilkés gurgolya; 
devesilje stepsko. Júl.-aug.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), eurázsiai faj kontinen
tálisjelleggel. R 5; T 3-4; F 1; N 1. A, a Tisza mentén (Soó 1966,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), újabban Butorac említi a Szelevé- 
nyi-pusztáról (Butorac-Hulo 1992).

Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegy (Kitaibel 1800), Szabadkától 
jóval északabbra „homokos mezőkön” (Prodan 1915), Óbecsén (Ko
vács 1929) „nagy ritkaság”.

Szerbiában ritka [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].
Jó, hogy igazolták régi lelőhelyét!

40. SILENE LONGIFLORA E h r h . -  termetes (gór) habszegfű; 
pucavica trajna. Jún.-aug.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), délkelet-európai 
faj. R 4-5; T 4; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt., de ritkulóban 
(Soó 1970,1980).



Királyhalom (Lengyel 1915), Tompa, Szabadka, Palics felé (Pro
dan 1915).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Dél-Bánát (Ja- 
buka) (Kitaibel 1800), Karlovci (Zorkóczy 1896), Kiszács (Kupcsok 
1915), Óbecse (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

A fenti adatokból látni, hogy csak a régebbi szerzők említik, az 
újabb megfigyelések nem jelzik előfordulását. Védett!

41. TAENIATHERUM ASPERUM ( S i mk . )  Nevsk i  [T. 
caput-medusae (L.) Nevski ;  Hordeum asperum (Simk. )  D e g .] -  
medúzafű; maljevica. Jún.-júl.

A fajról cönológiai adat nincs, Soó szerint „talán pontusi-medi- 
terrán faj”, kipusztultnak tekinti a Duna és a Tisza mellékéről. R 4; T 4; 
F 2; N ? (Soó 1973,1980).

Szabadka környékén, vasútvonal mentén (Tóth in Obradovié
1981). Prodan (1915) közli az Efymus arenarius L. nevű fajt.

Vajdasági lelőhelyek: Dél-Bánát (Kitaibel 1800), Fruska gora, Bans- 
tol, Čortanovd (Obradovié 1975) -  a szerző pontusi-balkáni fajnak tekinti.

Többnyire Dél-Szerbiában fordul elő, de a Duna mentén is talál
ható [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976].

Környékünkről újabb adatok nincsenek. Védett!

42. THELYPTERIS THELYPTEROIDES ( M i c h x . )  Ho-  
1 u b [Th. palustris S c h o 11; Lastrea thefypteris (L.) B o r y ] -  mocsári 
páfrány; moévama paprat. Júl.-szept.

Láperdőkben (/llnetea), magassásokban (Magnocaricion) fordul 
elő, cirkumpoláris faj, újabban kozmopolita fajnak tartják. R 0; T 2; F 5; 
N 2. Általában szórványosan jelenik meg (Soó 1964,1980).

A Körös-ér mentén lévő tőzegen (Gigiv 1971, Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 

Nephrodium thefypteris S w . néven közli, továbbá a Kaboli-rétségben 
a Hadisziget nádasaiban -  Zorkóczy nyomán, a csatorna mentén több 
helyen, Gomboson (Prodan 1915), Delibláti-homokpusztán (Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953).



Szerbia-szerte gyakori, Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. 
(1970).

Mivel lápokra jellemző, de ritkulóban lévő faj, védelemre aján
lott.

43. TRIFOLIUM ORNITHOPODIOIDES (L.) S m . -  egyvirágú 
here; ptičja detelina. Máj.-jún.

Szikesek növénye (Festuco-Puccineüietea), atlanti-mediterrán faj. R ? 
(halophila); T 4; F 1; N 1. A.,Tt. déli részén szórványosan (Soó 1966,1980).

Szabadkai-homokpuszta(Obradović-Božal986).
Vajdasági lelőhelyek: Bezdán, Apatin, Bácsordas, Demye, Bács, 

Bogyán, Alsókabol, Káty (Prodan 1915), Zenta (Guelmino 1968).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).
Valószínű, hogy a Tisza menti szikeseken ma is előfordul, én még 

nem találkoztam vele. Védett!

44. TRIGONELLA MONSPELIACA L. -  francia lepkeszeg;
✓

smiljkita. Apr.-jún.
A homoki rétek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu

cion vaginatae) növénye, szubmediterrán flóraelem. R 5-4; T 5; F 1; N 1. 
A., Duna-vidék, D-T k., Tt. déli része (Soó 1966,1980).

Szabadka, Ludaspuszta (Prodan 1915)
Vajdasági lelőhelyek: Surduk, Bežanija (Kitaibel 1800), Karlóca, 

Surduk, Banovce (Zorkóczy 1896), Újvidék, Titeli-fennsík (Prodan 
1915), a bácsföldvári „csonthalom” tetején (Kovács 1929), Titeli-lösz- 
plató (Stanojev-Obradovié 1983).

Szerbiai lelőhelyei számosak [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije
4., 1972, Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

Megjelölt lelőhelyén való előfordulását újabban nem igazolták.

45. VICIA LATHYROIDES L. -  pici bükköny; graorasta graori- 
ca. Ápr.-máj.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) nö
vénye, atlanti-mediterrán faj. R 2-4; T3-4; F 1-2; N 1. A. szórványo
san (Soó 1966,1980).

Kamarás-erdő Horgosnál (Lányi 1914).



Vajdasági lelőhelyek: Karlovci (Schloss-Vukut. 1869), Alsókabol, 
Újvidék (Zorkóczy 1896), Titeli-fennsík (Prodan 1915), Óbecse (Ko
vács 1929), Zenta (Guelmino 1968), Fruska gora: Popovica, Beoéin, 
Čerević (Obradovié 1966), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Szerbiában gyakori Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).
Mivel a Kamarás-erdő teljesen elvesztette egykori jellegét, több 

más fajjal együtt már ez is hiányzik innen.

46. VINCA HERBACEA W . e t K . -  pusztai meténg; zim- 
zelen zeljasti. Máj.-jún.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és tölgyesek (Querceíea) 
növénye, pontusi-pannóniai faj. R 5; T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, 
D-T k. „eléggé elterjedt”, Tt. ritka (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Szelevényi- 
puszta (Lányi 1914), Szabadka (Prodan 1915), Szabadka: Tölgyfás-erdő, 
továbbá a Ludasi-tó keleti magas partja (Sturc 1973), Szabadka (Boža 
1979, Czékus in Obradovié et al. 1982), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Kitaibel 1800, Wagner 1914), Ká
ból, Sajkásszentiván, Szabadka (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel., 1953), Fruška gora (Colovié 1956), 
Slankamen, Krčedin, Karlovci, Zmajevac, Vrdnik (Obradovié 1966), 
Topolya határában (Boža 1974), Deliblát (Obradovié et al. 1979).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Mivel csak szórványosan fordul elő környékünkön, különleges fi
gyelmet és védelmet érdemel.

47. VIOLA AMBIGUA W. e t  K. -  csuklyás ibolya; ljubičica 
sumnjiva. Márc.-máj.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye, pontusi-pannóniai 
faj. R 4; T 4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1968,1980)..

Szabadka (Obradović-Boža 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol és Sajkásszentiván -  Zorkóczy 

nyomán, Zombor, Kula, Szabadkától jóval északabbra (Prodan 1915), 
Deliblát (Broz 1951).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).



Mivel a lelőhely nincs feltüntetve, nehéz ellenőrizni mai jelenlétét 
környékünkön. Újabb adatok ezen a téren nincsenek.

48. VIOLA SUAVIS M . B. -  keleti ibolya; ljubičica bledo ljubi- 
časta. Márc.-máj.

Kontinentális tölgyesek (Aceri-Quercion) faja eurázsiai-kontinentá- 
lis flóraelem. R 0; T 4; F 3; N 2. A. szórványos, Tt. ritka (Soó 1968,1980).

Hajdújárás, Bukvaé (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradovié-Panjkovic 1980), Tite

li- löszplató (Stojanovié 1983).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).
Az ibolyafajok ritkaságai közé sorolható.

III. csoport

1. ADONIS VERNALIS L. -  tavaszi hérics; gorocvet. Márc.-máj.
Száraz rétek, elsősorban sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) nö

vénye, de száraz tölgyesekben (Quercetea) is jelen van, eurázsiai-konti- 
nentális flóraelem. R 45; T 4; F 1(2); N 1. A. ritkább, Duna-vidék, 
D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Szelevényi- 
erdő (Lányi 1914), a Ludasi-tó „emelkedettebb partján” (Prodan 
1915), a horgosi vasútvonal mentén (Szöllősi-Sturc 1950), a Ludasi-tó 
partján (Rafajlović-Seleši 1957), Szelevényi-erdő (Sturc 1959, 1973), 
Hajdújárási-erdő, az erdőőr háza mellett (Sturc 1963), Szelevényi-erdő 
(Godicl 1980), Szabadka (Czékus in Obradovié et al. 1982), Deszkás
erdő, Hajdújárási-erdő (Gajié 1986), újabban a Görbe-tó körüli erdő
ben tizenvalahány egyed (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület bota
nikai munkacsoportja 1992). Hulló István szóbeli közlése alapján je
lentős populációja van a Kapitány-réten.

Vajdasági lelőhelyek: Karlovci, Maradék (Kitaibel 1800), Delib- 
láti-homokpuszta (Wagner 1914), a kaboli, sajkásszentiváni, futaki er
dők tisztásain -  Zorkóczy nyomán, Óbecse -  Kovács nyomán, a Bezdá- 
ni-erdó szélén (Prodan 1915), Szerémség keleti részén: Banstol, Čorta- 
novci, karlócai szőlők (Slavnié 1953), Fruška gora: Kraljev breg (Čolo- 
vié 1956), Beška, Koševac, Slankamen (Obradovié 1961,1966), Čorta-



novci, Banstol (Butorac 1975,1980), Monostorszeg és Bezdán között a 
Strbac-erdő peremén (Obradovié et al. 1981, Stevanovié 1984), Fruška 
goráról kilenc lelőhelyet sorol fel, Butorac hat lelőhelyet említ Fruska 
gorán kívül, főleg Szerémség keleti részéről (1984, 1986, 1987), Titeli- 
löszplató (Stanojević-Boža 1984).

Gyakori egész Szerbia területén [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbi
je 1-, 1970].

Környékünkön néhány populációja még éldegél. Szigorú védel
met igényel. Védett!

2. AEGOPODIUM PODAGRARIA L. -  baktopp, podagrafű; 
sedmolist. Máj.-jún.

Erdei faj (Querco-Fagea spec. Fagetalia), eurázsiai faj. R 3-4; T 3; 
F 3-4; N 4. A. szórványos, Duna-vidék, Tt. (Soó 1966,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), 

Fruska gora (Čolović 1956).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, 5. (1973).
Egyike a valódi erdei növényeknek környékünkön.

3. ALKANNA TINCTOR1A (L.) T a u s c h -  báránypirosító; vuéji 
jezik, crvena stežica. Ápr.-máj.

A homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemző növénye, szub- 
mediterrán faj. R 5; T 4—5; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori, 
Tt. igen ritka (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi
1914), Királyhalom, „a laza homok jellemző növénye” (Lengyel 1915), 
Tompa, Szabadka var.parviflora Borb .  (Prodan 1915), Radanováci- 
erdő, Hajdújárási-erdő, Sistak, Deszkáserdő, Szelevényi-erdő (Sturc 
1973), Szabadkai-homokpuszta (Czékus in Obradovié et al. 1982), 
Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Új-Pazova mellett -  Kanitz nyomán (Zor
kóczy 1896), Regőce és a határon túli Madaras, Jánoshalma (Prodan
1915), Deliblát (Sigunov 1970, Obradovic-Panjkovié 1980), Titeli- 
löszplató (Stanojev- Obradovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).



Észrevehetően ritkulóban van, pl. a szelevényi lelőhelyén, gondos 
védelmet igényelne!

4. ANTHERICUM RAMOSUM L. -  ágas homokviola; granati 
kosatik. Jún.-aug.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) és tölgyesek (Querceteá) növénye, 
valamint szegélytársulások (Geranion sanguinei) eleme, közép-európai faj. 
R 3-4; T 3; F 2; N 2. A  általában gyakori, T t ritka (Soó 1973,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szele
vényi-erdő (Sturc 1973), újabban ugyanitt egy kisebb populációjára 
bukkantak (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai munka- 
csoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora: Kamenica és Venac között, 
Ledinci, Rakovac, Karlovci és Krušedol között (Zorkóczy 1896), Újvi
dék közelében a Római sáncokon -  Feichtinger nyomán (Prodan 
1915), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 1951, Stjep.-Vesel. 
1953), Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).
Eddig ismert egyetlen lelőhelye ma a Szelevényi-erdő.

5. ASTER LINOSYRIS (L.) B e r n h .  -  aranyfürt; zvezdiéica. 
Júl-szept.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) és tölgyesek (Querceteá) növé
nye, közép-kelet-európai faj, pontusi-mediterrán jelleggel. R 4; T 4; F 2; 
N 1-2. A. szórványosan, Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), a Bácsszőlős és Horgos közötti ré
teken és a Szelevényi-erdőben (Sturc 1973,1990).

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), 
Verseci-hegység (Bematsky 1901), Kamenica (Zorkóczy 1896), Kabol, 
Sajkásszentiván, Titeli-fennsík -  Zorkóczy nyomán, Bezdán, Apatin 
(Prodan 1915), Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 
1953), Fruška gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Az említett sztyepréteken már nagyon ritka, egy-egy példánya 
fordul elő a Szelevényi-erdőben és a kiszáradó lápréten.



6. BECKMANNIA ERUCIFORMIS (L.) H ő s t -  hernyópázsit; 
obična bekmanija. Jún.-júl.

Nedves szikesek növénye (Beckmannion és Puccinellieíalia), cir- 
kumpoláris faj. R 4 (halophila); T 3; F 3; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. 
ritka, Tt. gyakori (Soó 1973,1980).

Büki csárdánál Horgos felé (Lányi 1914), Királyhalomtól nyugat
ra (Lengyel 1915).

Vajdasági lelőhelyek: Szerémségben (Zorkóczy 1896), Újvidék és 
Káty töltése mentén -  Feichtinger nyomán (Prodan 1915), Óbecse 
„pusztulóban” (Kovács 1929), Zsablya, Zenta -  Slavnié nyomán (Ata- 
nackovié 1958).

Szerbia területén elterjedt [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 
1976].

Jó takarmány, csak kevés van belőle.

7. CAMPANULA SIBIRICA L. -  pongyola harangvirág; sibirski 
zvonéié. Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) nö
vénye, eurázsiai faj kontinentális jelleggel. R 5-4; T 3^4; F 2; N 1-2. 
A., Duna-vidék, D-Tk., Tt. (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Szelevényi- 
erdő (Lányi 1914), Szabadka (Prodan 1915), a Hajdújárási-erdő egyik 
tisztásán (Sturc 1956, 1973), az Ibolyás-erdő közelében elterülő réten 
(Sturc 1973), Szabadka és Horgos között (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Beoéin, Slankamen, Delibláti-homokpuszta 
(Kitaibel 1800), Kamenica, Ledinci, Beočin, Čerević (Schnell), Karlovci 
(Zorkóczy 1896), Deliblát (Wagner 1914), Római sáncok -  Feichtinger 
nyomán, Gombos (Prodan 1915), Stari Slankamen, Karlovci (Kupcsok 
1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 
1956), Kishegyes (Godicl 1980), Zombor környékén a Štrbac-erdo tisztá
sain (Obradovié et al. 1981), a Titeli-löszplatón (Stojanovié 1983).

Szerbiában elég gyakori Belgrád környékén, de máshol is [Josifo
vié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

Ma már elég ritka környékünkön, az előkerült példányok termő
helye szigorú védelmet igényel.



8. CAMPANULA CERVICARIA L. -  halvány harangvirág; 
zvončić vratnik. Júl-aug.

Tölgyesek (Quercetalia pubescentis) növénye, de szegélytársulá
sokban is jelen van (Geranion sanguinei). Eurázsiai faj kontinentális 
jelleggel. R 3; T 3; F 3; N 2. A., Duna-vidék, Tt. ritka (Soó 1968,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: a Futaki-erdőben -  Zorkóczy nyomán (Pro

dan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora (Čolović 1956), Delib
láti-homokpuszta (Wagner 1914).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Mint erdőssztyepfaj jellemző lehet erre a vidékre. Még nem volt 
alkalmam megfigyelni!

9. CHAMAECYTISUS RATISBONENSIS ( Sc h a e f f e r )  
R o t h m . -  selymes zanót; svilasti zanovet. Ápr.-máj.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) nö
vénye, eurázsiai-kontinentális faj. R 5-3; T 3; F 1-2; N 1. A., D-T k., 
Tt. (Soó 1966,1980).

Szabadkától északra (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 

1951, Stjep.-Vesel. 1953).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).

10. CHAMAECYTISUS AUSTRIACUS (L.) Li nk  -  buglyos 
zanót; zanovet obični. Máj.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) nö
vénye, pontusi-pannóniai faj. R 4-5; T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, 
D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Pörös-rét, Szelevényi-erdő (Lányi
1914), Királyhalom „gyakori” (Lengyel 1915), Tompa, Szabadka var. 
arenarius S i m k . néven (Prodan 1915), a Deszkáserdő egyik tisztá
sán, továbbá a horgosi vasútvonal mentén (Sturc 1957, 1959, 1973), 
Szelevényi-erdő (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Maradék, Beš- 
ka, Slankamen, Vojlovica, Jabuka, Bavanište, Deliblát (Kitaibel 1800),



Kamenica, Pétervárad (Zorkóczy 1896), Verseci-hegység (Bematsky 
1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Római sáncok -  Feich- 
tinger nyomán, a var. virescens Kovács  Kiszácson -  Kupcsok nyo
mán (Prodan 1915), Fruska gora (Čolović 1956), Titeli-löszplató (Sto- 
janović 1983, Stanojev-Boža 1984).

Szerbiában gyakori, Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).
A hatvanas és hetvenes években még előfordult néhány egyede, 

az utóbbi években nem találkoztam vele, lehet, hogy még éldegél belő
le néhány példány.

11. COLCHICUM ARENARIUM W . e t K . -  Homoki kike
rics; mrazovac peščarski. Szept.-okt.

Homokpuszták (Festucion vaginataé) jellemző faja, pannóniai 
szubendemikus faj. R 5; T 4; F 2; N 1. A., D-T k., Duna-vidék nem 
ritka (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Tompa 
(Prodan 1915), Szelevényi-erdő (Sturc 1961,1969,1973, Godicl 1980), 
Szabadka (Czékus in Obradovié et al. 1982), Tölgyfás-erdő, Bukvaé 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), a 
Titeli-fennsík -  Kovács nyomán (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, 
Stjep.-Vesel. 1953), a Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

Ősszel számos példánya virágzik még a Szelevényi-erdőben, de 
veszélyeztetve van, amióta kirándulóhely lett a terület. Az egész Szele- 
vényi-erdőt és -pusztát védetté kellene nyilvánítani! Védett!

12. CORISPERMUM CANESCENS Ki t .  ex S c h u l t .  -  
szürke poloskamag; steniénica siva. Júl.-okt.

A homokpuszták (Festucion vaginataé) képviselője, pontusi-pannó- 
niai faj. R 4; T 4; F 1-2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., T t (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), a Körösi
erdő mellett (Prodan 1915), Bácsszőlős (Gajié 1986).

Vajdaság más területeiről nem említik.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem közli ezt a növényt.
Terepjárásom folyamán még nem vettem észre ezt a fajt, pedig a 

feltételek kedveznek számára, lehet, hogy még előkerül. Védett!



13. DIANTHUS SEROTINUS W. e t K. -  kései szegfű; ka
ranfil peščarski. Júl.-aug.

A homokpuszták {Festucion vaginatae) jellemző faja, pannóniai 
endemikus flóraelem. R 5; T 3; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. 
eléggé gyakori, Tt. szórványos (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Pörös (Lányi 1914), Királyhalom 
(Lengyel 1915), Szabadka, Ludaspuszta (Prodan 1915), Deszkáserdő, 
Kelebiai-erdő, a horgosi vasútvonal melléke (Sturc 1956, 1962, 1973). 
A Deszkáserdőben 30 cm átmérőjű párnák 50 hajtással is előfordulnak 
(Sturc 1972), Csávoly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Ga
jié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Szabadkán kívül más helyről még nem kö
zölték.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, 9. (1977).
Több párnája ma is megfigyelhető a környező erdők tisztásain. 

Védett!

14. DRABA NEMOROSA L. -  ligeti daravirág; gladnica šumska. 
Ápr.-jún.

Száraz gyepekben (Festuco-Brometea) fordul elő. Cirkumpoláris 
faj. R 4; T 0; F 2-3; N 1-2. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k., Tt. 
(Soó 1968,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom, akácosban (Lengyel 
1915), Palics (Prodan 1915), Radanovác, Hajdújárási-erdő (Sturc 
1959), Tölgyfás-erdő (Obradović-Boža 1985), Szabadka (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Sajkásszentiván -  Zorkóczy 
nyomán, Regőcén (Prodan 1915), a „kiirtott Árpádliget állandó polgá
ra volt”(Kovács 1908).

Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).
Nem ritka a pusztaakácosokban.

15. GENTIANA PNEUMONANTHE L. -  komistámics; lincura. 
Aug.-szept.

Nedves rétek (Molino-Juncetea) jellemzője, eurázsiai faj. R 3-2; T 3; 
F 3-4; N 1(2). A. ritkábban fordul elő (Soó 1966,1980).

Körösi-erdő (Lányi 1916), Tompa (Prodan 1915), Szelevényi-er
dő (Sturc 1959,1973).



Vajdasági lelőhelyek: a Kaboli- és Futaki-rétségben, Hadiszige
ten bőven -  Zorkóczy nyomán, Óbecse, „határunkból kipusztult” írja 
Kovács (1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora 
(Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).
Újabban a Szelevényi-erdő külső nádasában egy kisebb populációja 

figyelhető meg (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai csoportja 
jegyezte fel 1989,1990). Szigorúbb védelmet igényelne. Védett!.

16. GYPSOPHILA FASTIGIATA L. subsp. arenaria ( W . e t 
K. ex Wi l l d . )  Dóm.  -  homoki fátyolvirág; šušuljak peščarski. 
Jún.-aug.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemzője, az alfaj pannó- 
niai flóraelem. R 5; T 3-4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori 
(Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szele- 
vényi-erdő (Sturc 1973,1979).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék homokos szőlőskertjeiben -  Zor
kóczy nyomán (Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970): nem közli a fajt. Saric 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): megadja a faj leírását, az alfajét is, 
és a lelőhelyeket (Boža-Vasić 1986).

A Szelevényi-erdőben ma is létezik az alfajnak egy kisebb populá
ciója.

17. GYPSOPHILA MULARIS L. subsp. steposa (Klokov)  
S i s k i n  ex Soó -  mezei fátyolvirág; obični šušuljak (stepski oblik). 
Jún.-szept.

A típus indifferens, eurázsiai-kontinentális faj. R 0; T 3; F 0; N 1-2. 
A. gyakori, kivéve a D-T k. (Soó 1970,1980).

Horgos (Lányi 1914), újabban a Szelevényi-erdő egyik tisztásán 
került elő (Sturc 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék, Kabol, Futak, Hadisziget -  Zor
kóczy nyomán, Bogyán, Demye, Bezdán (Prodan 1915), Óbecse „igen 
ritka” (Kovács 1929), Szerémség (Slavnié 1953), Deliblát (Obradovié- 
Panjkovié 198Ó).



Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970), Sárié (szerk.); Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Itt írja le az alfajt és felsorolja vajdasági lelőhe
lyeit: Martonos, Kanizsa, Zsablya, Újvidék, Futak, Zenta, Zombor, 
Duna melletti szikesek (Boža-Vasić 1986).

Környékünkön ma a Szelevényi-erdő egyetlen lelőhelye. Nincs 
kizárva, hogy máshol is megjelenik.

18. HESPERIS SYLVESTRIS C r. (H. runcinata W.e t  K.) -  
erdei estike; jorgovančić šumski. Jún-aug.

Erdei faj (Fagetalia), pontusi-kelet-mediterrán flóraelem. R 4; T 4; 
F 3; N 2. A., Duna-vidék, Tt. (Soó 1968,1980).

A Körösi-erdő peremén egy hatalmas tölgyfa alatt (Sturc Franc 1990).
Vajdasági lelőhelyek: Karlóca környéke, írig (Kitaibel 1800), az 

Alsókaboli- és a Futaki-erdőben -  Schneller nyomán H. matronalis var. 
runcinata W . e t K . néven (Prodan 1915), Fruska gora, Čortanovci, 
Rakovac (Kupcsok 1915), ugyancsak Fruska gora (Čolović 1956), De
liblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): a Fruska gorán gyakori a H. S. subsp. sylvestris f. 
albiflora Pané.

19. INULA GERMANICA L. -  hengeres fészkű peremizs; oman 
germanski. Júl.-aug.

Kontinentális tölgyesek (Aceri-Quercion) és a pusztagyepek (Fes
tucion rupicolae) növénye, pontusi-pannóniai flóraelem. R 4; T 4; F 2; 
N 2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Kamarás-erdő Horgosnál (Lányi
1914), Szabadka (Prodan 1915).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász, Ókér, Újvidék, Frus
ka gora: Rakovac, Slankamen, Vojlovica, Bavaniste, valamint Deliblát 
(Kitaibel 1800), Római sáncok Újvidék mellett -  Feichtinger nyomán, 
Kula és Verbász között, Titeli-fennsík, Csantavér (Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): gyakori egész Szerbi
ában.

E löszre jellemző fajjal még nem találkoztam vidékünkön.



20. IRIS SIBIRICA L. -  szibériai nőszirom; sibirska perunika. 
Máj.-jún.

Nedves rétek (Molinio-juncetea) növénye, euroszibériai faj. R 4; 
T 2-3; F 4; N 2. A. szórványos, Tt. ritka (Soó 1973,1980).

A Körösi-erdő mocsaras helyein (Prodan 1915). Újabban megál
lapítást nyert, hogy az Ibolyás-erdő (Stara šuma) előtti rét alacsonyabban 
fekvő, nedvesebb helyein is előfordul, és a Körösi-erdőnél szintén (Csor
nai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget nedves rétjein -  Wolny nyomán 
in Zorkóczy 1896, Óbecse, Óbecse-Alsórét -  Kovács nyomán (Prodan 
1915), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1976).
A Körösi-erdei lelőhely eddig még nem látszik veszélyeztetett

nek. Maradványjellege miatt szigorú védelmet igényel. Védett!

21. IRIS SPURIA L. -  fátyolos nőszirom; perunika bastarna. 
Máj.-jún.

Láprétek (Molinietalia) és sósrétek (Juncion gerardi) növénye, 
pannóniai-mediterrán faj. R 4; T 3-4; F 3-4; N 2. A., Duna-vidék, 
D-T k. „kiveszett”, Tt. szórványos (Soó 1970,1980).

Körösi-erdő I. subbarbata Joó  néven (Lányi 1914), Horgostól 
északnyugatra szintén mint I. subbarbata Jo ó  (Lengyel 1915). Az 
Ibolyás-erdő előtt elterülő réten számos egyede fordul elő (Sturc 
1973), újabban a Körösi-erdőnél van néhány egyede (Csornai Richárd 
Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan (1915) ezt a fajt nem említi, Óbe
cséről „eltűnt” (Kovács 1929), Konak (Banat) (Stojanovié 1985), Ke- 
let-Szerémség (Obradović-Boža 1987).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): e szerint Szerbiában 
igen ritka faj.

A fenti adatok alapján nem áll Soó tétele, hogy a D-T k. kive
szett, nálunk még minden évben virít. Védett!

22. MYOSURUS MINIMUS L. -  egérfarkfű; sitna maloperka. 
Ápr.-jún.

Szikfoknövényzet, szikes tócsák szélén (Puccinellion limosae), cir- 
kumpoláris faj. R 3-4; T 2; F 3; N 2-3. A. gyakori, D-T k. ritka (Soó
1966,1980).



Királyhalom (Lányi 1914), Királyhalom és Palics között (Lengyel 
1915).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol körül, a Felber-erdőben és a 
Hadiszigeten -  Zorkóczy nyomán, Alsókabol, Káty, Futak, Demye, 
Bácsordas, Zombor, Gádor, Őrszállás, Regóce (Prodan 1915), Sze- 
rémség (Slavnié 1953), Zsablya, Zenta -  Slavnié adata (Atanackovié 
1958), Óbecse „ritka” (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970): Szerbia területén gya
kori. Védett!

23. NEPETA PANNONICA L. -  bugás macskamenta; potplotu- 
ša panonska. Júl.-aug.

Tölgyesek (Quercetea) spec. kontinentális tölgyesek (Aceri-Quer- 
ciori) növénye, eurázsiai faj kontinentális jelleggel. R 4; T 3; F 2; N 1. 
A. szórványosan (Soó 1968,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), a Deszkáserdő keleti peremén (Sturc 
1986), újabban Körösi-erdő (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület bo
tanikai munkacsoportja, 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica, Čortanovci, Čerević (Zorkóczy 
1896), 'újvidéki szőlőkben -  Kupcsok nyomán (Prodan 1915), Óbecse 
„eltűnt” (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): elteijedt egész Szer
biában.

24. NYMPHAEA ALBA L. -  fehér tündérrózsa; beli lokvanj. 
Jún-szept.

Tündérrózsahínár (Nymphaeion -  Potamiori) tagja, európai faj. 
R 2-4; T 3-4; F 5; N 0. A. gyakori (Soó 1966).

Kamarási-tó (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Kelebiai- 
tó (Sturc 1960), Bukvaé (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék mellett, Felber-erdő, Hadisziget, 
Kátyi- és Kaboli-rétség -  Zorkóczy nyomán, Nagycsatorna, Bezdán, 
Apatin, a Tisza holtágai (Prodan 1915), a Duna mocsaraiban és a 
csatornában Kiszács mellett (Kupcsok 1915), Óbecse „már kivesző
ben” (Kovács 1929), Fruška gora körzetében (Čolović 1956), Zenta 
(Guelmino 1968), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).



Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970): gyakori Szerbia egész 
területén.

25. OPHRYS SPHECODES M i 11. -  pókbangó; šarenbubac sit- 
ni. Máj.-jún.

Láprétek (Molinietalia) és pusztagyepek (Festucion rupicolae) nö
vénye, ezek érintkezési vonalában, vidékünkön a szikespusztából ki
emelkedő felületeken; szubmediterrán-közép-európai flóraelem. R 5; 
T 4; F 2-3; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. nem ritka (Soó 1973,1980).

Szelevényi-puszta O. araneifera H u d s. néven (Lányi 1914), Hor
gosnál a vasútvonal és a nemzetközi út kereszteződése közelében 
(Sturc 1960, 1963), a Fodor-dűlőnél és a Szelevényi-erdő peremén 
(Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget nedves rétjei -  Zorkóczy nyomán, 
a Titeli-fennsík, Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), Sinan breg 
Karlócánál (Hirc 1919), Fruska gora (Čolović 1956), Deliblát (Obrado- 
vié-Panjkovié 1980), Titeli-löszplató (Stanojev és Obradovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Védett!

26. ORCHIS CORIOPHORA L. -  poloskaszagú kosbor; kaéun 
smrdljivi. Jún.-júl.

Láprétek (Molinetalia) és pusztagyepek (Festucion rupicolae) nö
vénye, szubmediterrán-közép-európai faj. R 3-4; T 3; F 3-4; N 2. A., 
Duna-vidék, D-T k. eléggé gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904; Lányi 1914), Szelevényi-erdő (Sturc
1959,1973), Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ha
disziget nedves rétjei -  Zorkóczy nyomán, Óbecse Kovács nyomán 
(Prodan 1915), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): gyakori egész Szerbi
ában. Védett!

27. ORCHIS USTULATA L -  sömörös kosbor, kaóin medeni. Máj.-júl.
Száraz gyepek (Festuco-Brometea), kaszálórétek (Arrhenatherion)

növénye, európai faj. R 4-2; T 3; F 2; N 2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. 
kiveszett (Soó 1973,1980).



Szelevényi-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Titeli-fennsík (Prodan 1915).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): fehérvirágú változata 

az O. u. subvar. albiflora Ca mu s  E.  G. ,  Be r g . ,  A.  Ca mus .  
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986). Védett!

28. ORNITHOGALUM BOUCHEANUM (Kunt h)  A s c h . -  
kónyasárma; vranji luk zelenocvetni. Ápr.-máj.

Indifferens faj, rendszerint tölgyesek peremén fordul elő (,jxd 
marg. Quercetaliae pubescentis”, Soó 1980), délkelet-európai flóra- 
elem. R 4-3; T 3-4; F 2; N 3. A. általában nem ritka (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), a Tölgyfás-erdő déli peremén 
(Franc-Sturc 1992).

Vajdasági lelőhelyek: Vukovár és Sotin között (Schloss. és Vukot. 
1869), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Kiszács -  Kupcsok nyo
mán, Demye, Bácsordas, Zombor, Regőce (Prodan 1915), Berkasovo 
(Obradovié 1966), Monostorszeg (Obradovié et al. 1981), Titeli-lösz- 
plató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).

29. OXYTROPIS PILOSA (L.) DC. subsp. hungarica 
( Bor b . )  Soó -  csajkavirág; kozlinac. Jún.-júl.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), kontinentális faj. 
R 5; T 3; F 1; N 1. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).

A Prodromusban szerepel, a lelőhely megnevezése nélkül (Obra- 
dović-Boža 1986).

Prodan (1915) nem említi ezt a fajt.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986). Védett!

30. PEUCEDANUM ALSATICUM L. -buglyos kocsord; siljevi- 
na žučkasta. Júl.-szept.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae), a tölgyesek (Quercetea) és 
a szegélytársulások (Geranion sanguinei) növénye, közép-európai faj. 
R 4-5; T 3; F 1-2; N 2. A. szórványos (Soó 1966,1980).

Kamarás-erdő (Lányi 1914).



Vajdasági lelőhelyek: Slankamen, Dél-Bánát (Vojlovica) (Kitai
bel 1800), Kamenica és a Venac között (Zorkóczy 1896), Verseci- 
hegység (Bematsky 1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ki- 
szács -  Kupcsok nyomán, Római sáncok Újvidék közelében -  Feich- 
tinger nyomán, Bezdán, Ófutak (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): számos lelőhelyről jelezték.

31. PEUCEDANUM ARENARIUM W. e t K. -  homoki ko- 
csord; peščarska siljevina. Júl.-aug.

A pusztagyepek vagy homoki rétek (Festucion rupicolae) és a 
homokpuszták (Festucion vaginatae) növénye, pontusi-pannóniai faj. 
R 5; T 4; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Slavnié 1939, Nikolié 
1973).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953), Prodan (1915) csak Szabadkától távolabb, 
északra jelzi előfordulását.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).

32. PEUCEDANUM CARVIFOLIA ( C r .) Vi l i .  köményle
velű kocsord; zelenkasta siljevina. Júl.-szept.

Pusztai cserjések növénye (Prunion spinosae), de szegélytársulá
sokban is előfordul (Geranion sanguinei), közép-európai faj. R 4; T 3; 
F 2; N 1. A. Duna-vidék, Tt. melléke (Soó 1966,1980).

Horgos felé (Lengyel 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Beočin, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), futaki 

alsó erdő (Prodan 1915).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973). Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986): Szerbiából több helyről is jelzik.

33. PEUCEDANUM CERVARIA (L.) C u s s .  in L a p .  -  
szarvaskocsord; siljevina šumostepska. Júl.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), tölgyesek (Quercetea), sze
gélytársulások (Geranion sanguinei) növénye, európai faj kontinentális 
jelleggel. R 4; T 3; F 1-2; N 2. A. szórványos (Soó 1966,1980).



Az Ibolyás-erdő előtti réten (Sturc 1961), Szelevényi-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), Rako

vac mellett (Kupcsok 1915), Futak, Kabol -  Zorkóczy nyomán (Pro
dan 1915), Fruška gora (Čolović 1956), Delibláti-homokpuszta 
(Obradovié -Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973). Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): Szerbia különböző részeiből több helyről is jelzik.

34. PEUCEDANUM OREOSELINUM (L.) M ö n c h . -  citrom- 
kocsord; šumska siljevina. Júl.-aug.

Tölgyesek (Querceteá), szegélytársulások (Geranion sanguinei) 
növénye, európai faj kontinentális jelleggel. R 0; T 3; F 2; N 2. A. 
szórványos (Soó 1966,1980).

A Prodromusban szerepel a lelőhely megnevezése nélkül (Obra- 
dović-Boža 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík -  
Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Óbecse azzal a megjegyzéssel, hogy 
„elköltözött” (Kovács 1929), Fruška gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973): a faj gyakori előfor
dulásáról tájékoztat.

35. PEUCEDANUM PALUSTRE (L.) Mö nch . -  mocsári ko- 
csord; močvama siljevina. Júl.-aug.

Nádasok (Phragmitetea), nedves rétek (Molinio-Juncetea), láper
dők (Alnetea) növénye, eurázsiai flóraelem. R 3; T 2-3; F 3; N 2. A. 
általában szórványos (Soó 1966,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ha

disziget, Kabol, Káty -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Óbecse (Ko
vács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

36. PLANTAGO MARITIMA L. -  sziki útifű; slatinska bokvica. 
Jún.-aug.

Szikespuszták növénye (Festuco-Puccinellietea), eurázsiai faj. 
R 4-5;T 2; F 2-3; N 0. A. gyakori (Soó 1968,1980).



Királyhalom, Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), a Palicsi-tó és a Sóstó körül (Prodan 1915), Sóstó (Sturc
1958,1973), Hajdújárás (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Adóiján és Zenta közt a var. graminifolia 
Sc h u r .  Újvidék és Piros között -  Kupcsok nyomán (Prodan 1915), 
Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), Bácska északnyugati 
szikesein (Parabuéski 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974).

37. PLANTAGO SCHWARZENBERGIANA S c h u r -  erdélyi 
útifű; Švarcenbergova bokvica. Jún.-aug.

Szikespuszták jellemzője (Festucion pseudovinae), erdélyi-daci- 
kus-pannóniai endemikus faj. R ?; T 4; F 2; N ?. A., D-T k. szórvá
nyos, Tt. leginkább a déli részeken (Soó 1968,1980).

Horgos (Slavnié 1943), Bácsszőlős és Horgos között a szikeseken 
(Sturc 1979), Horgos közelében (Godicl 1980), Hajdújárás (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: érdekes, hogy a régebbi szerzők (Lányi, 
Lengyel, Prodan) nem említik ezt a fajt. Slavnié (1943) közli először 
lelőhelyeit Bácskából: Zenta, Horgos, Martonos, egy későbbi munká
jában (1950) Bánátból 9 lelőhelyet sorol fel, kettőt pedig Bácskából: 
Becse, Szenttamás. Későbbi közlések: Zenta (Guelmino 1968), Kruš- 
čić (Knežević 1979), Bácskeresztúr (Kujundžić 1979), Martonos, Ka
nizsa (Godicl 1980), Nyugat-Bácska (Parabuéski 1980). Obradovié 
(1984) 8 lelőhelyet sorol fel Bánátból.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): csak Vajdaságot emlí
ti. Védett!

38. PLANTAGO TENUIFLORA W. e t  K. -  vékony útifű; 
vitka bokvica. Máj.-jún.

Szikesek növénye (Festuco-Puccinellietea), eurázsiai, kontinentá
lis jellegű flóraelem. R ? (halophila); T 3; F 3; N 1. A. gyakori, pl. D-T k. 
(Soó 1968,1980).

Horgos felé (Lengyel 1915, Slavnié 1943), Körösi-erdő előtti ré
ten (Sturc 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Regőce, Őrszállás, Gádor, Bezdán, Zom
bor, Apatin, Bácsordas, Bács, Demye, Vajska, Ófutak, Káty, Alsó- és



Felsőkabol (Prodan 1915), Szerémség (Slavnié 1953), Zenta (Guelmi- 
no 1969), Apatin (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), 9. (1977).

39. POLYGONATUM LATIFOLIUM ( J a c q . )  D e s f .  -  
széleslevelű salamonpecsét; širokolisni zaliz. Máj.-jún.

Erdei faj (Querco-Fagea), pontusi-balkáni-pannóniai flóraelem. 
R 3; T 3-4; F 3; N 2-3. A. szórványos (Soó 1973,1980).

Szabadka (Prodan 1915), Tölgyfás-erdő (Sturc 1973, Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), Óbecse

-  Kovács nyomán, Futak, Bezdáni-erdő (Prodan 1915), Delibláti-ho- 
mokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): gyakori egész Szerbi
ában.

40. RANUNCULUS BULBOSUS L. -  hagymás boglárka; jaspra 
debela, lukovičasti ljutié. Ápr.-jún.

Általában indifferens faj, leginkább száraz gyepekben van jelen 
(Brometalia), európai faj. R 2-4; T 3; F 2; N 2. A. szórványos (Soó
1966,1980).

A volt Bezerédi-park területén (Sturc 1959).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Újvidék 

környéke -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970): Szerbiában gyakori, 

gyeptársulásokban és erdőkben egyaránt.

41. SCABIOSA CANESCENS W. et K. -  szürkés ördög
szem; udovičica sivkasta. Júl.-szept.

Sztyeprétek növénye (.Festucetalia valesiacae), de szegélytársulá
sokban (Geranion sanguinei) is előfordul, közép-európai faj. R 5-4; T 3; 
F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1966,1980).

Szabadka(Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík -  

Zorkóczy nyomán, Zsablya és Szentgyörgy között -  Feichtinger nyo
mán, Verbász, Zombor, Gádor (Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi ezt a fajt.



42. SCABIOSA UCRANICA L. -  ukrán ördögszem; udovičica 
ukrajinska. Júl.-aug.

Homoklakó növény, pontusi flóraelem. Soó Synopsisában nem 
szerepel. Jávorka (1925) szerint a Duna mentén Orsovától Szerémsé- 
gig, Titelig, Futakig fordul elő.

Szelevényi-erdő, Csávoly (Godicl 1980).
Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík -  Zor

kóczy nyomán, továbbá Futak körül -  Schneller nyomán (Prodan 1915). 
A XIX. század folyamán feljegyezték a Fruška gora területéről: Čerević 
(Schlosser, Vukotinovié 1869). Újabb feljegyzések: Ćortanovd, Slanka
men (Obradovié 1961), Kamenica, Rakovac (Obradovié 1966), Banstol 
(Obradovié 1970), Delibláti-homokpuszta (Obradovié- Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973): gyakori egész Szerbiában.

43. SILAUM SILAUS (L.) S c h . e t T h e 11. (S. flavescens 
B e r n h .) -  sárga kígyókapor; žuta koromica. Jún.-aug.

Láprétek növénye (Molinietalia), európai faj. R 4; T 3; F 4; N 2. 
A. ritka (Soó 1966,1980).

Bukvaé (Gajié 1986).
Prodan Bácska flórájában nem említi ezt a fajt, de más szerzők sem.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem tesz említést erről a fajról.

44. SUAEDA PANNONICA Beck -  magyar sóballa; jurčica 
panonska. Júl.-szept.

Jellemző a Thero-Suaedion társuláscsoportra, pannóniai szuben- 
demikus faj. R 4 (halophila); T 2-3; F 3-4; N 3-4, (Soó 1970,1980).

Prodan (1915) a palicsi S. maritima (L.) D u m . -mai kapcsolat
ban megállapítja, hogy „egyes példányok, egyedek sokban hasonlíta
nak a S. pannonica G . Beck  -hez”. Magam is ezt észleltem a Sóstón 
(Sturc 1973). Újabban hasonló példányokat láttam a Sóstó medrében 
épült szennyvízgyűjtő medence partján (Zmié-Sturc 1991).

Vajdasági lelőhelyek: megállapították, hogy az igazi S. pannonica 
Beck  csak Bánátban a Rusanda-tó partján fordul elő Melencénél 
(Boža-Knežević 1988).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem tesz említést erről a fajról. 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).



45. THALICTRUM FLAVUM L. -  sárga borkóró; žuta oéobaj- 
ka, vredovac. Jún-júl.

Láprétek (Molinetalia), magassástársulások (Magnocaricion) nö
vénye, eurázsiai faj. R 4-5; T 4; F 4; N 2. A. szórványos, elsősorban 
nagy folyók mentén (Soó 1964,1980).

Bácsszőlős és Horgos közötti réten (Sturc 1984).
Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget (Kitaibel 1800), Kabol, Futak, 

Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Kiszács -  Kupcsok nyomán, a Duna 
szigetein, Bezdán, Gombos (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Zenta (Guelmino 1968), Delibláti-homokpuszta (Obradovié-Panjko- 
vié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970).

46. UTRICULARIA AUSTRIALIS R. B r. (U. neglecta 
L e h m .) -  pongyola rence; mešinka južna. Jún.-aug.

Békatutaj-békalencsehínár (Hydrochari-Lemnetea) közösség tag
ja, atlanti-mediterrán flóraelem. A., Duna-vidék, Tt. (Soó 1968,1980).

A Prodromusban szerepel a lelőhely megnevezése nélkül (Obra- 
dović-Boža 1986).

Prodan ezt a fajt nem említette, de eddig más szerzők sem.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije: még nem szerepel. Sárié 

(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): megvan a faj leírása és a lelőhe
lyek. Védett!

47. UTRICULARIA VULGÁRIS L. -  közönséges rence; mešin- 
ka obična. Jún.-aug.

Hínámövény ( a Lemno-Utricularietwn tagja), cirkumpoláris faj. 
R 3-2; T 2; F 5; N 3. A. gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Ludasi-tó 
(Rafajlović-Seleši 1957), Ludasi-tó, tömeges (Sturc 1959).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Káty, Hadisziget, Felber-erdő, Li
mán -  Zorkóczy nyomán, a Tisza holtágaiban -  Kovács nyomán, Ófu- 
tak, Bezdán (Prodan 1915), Fruška gora körzetében (Čolović 1956), 
Szerémség (Obradovié 1966), Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Szerbiában gyakori.
Meg kell jegyezni, hogy újabban hiányzik a Ludasi-tóból, tekin

tettel arra, hogy „szennyezetlen vizek faja” (Simon 1992).



48. VERATRUM ALBUM L. -  fehér zászpa; čemerika bela. 
Jún.-aug.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye, de előfordul láperdők
ben is (Alnion) és ligeterdőkben (Alno-Padion) is, eurázsiai faj. R 4; T 3; 
F 3; N 2-3. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980).

Körösi-erdő (Lányi 1914, Prodan 1915), Bukvaé (Sturc 1959), 
Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), újabban a Körösi-erdőben (Csornai Ri
chárd Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan (1915) csak a Körösi-erdőt említi, 
más szerzőktől nincsenek adataim.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975) szerint gyakori egész 
Szerbiában, különösen a hegyvidéken.

49. VERONICA AUSTRLACA L. subsp. austriaca (var. dentata 
K o c h ) -  fogaslevelű veronika; éestoslavica austrijska. Máj.-jún.

Sztyeprétek {Festucetalia valesiacae), de tölgyesekben {Querce
tea) is előfordul, délkelet-európai faj. R 4; T 3; F 2-3; N 1-2. A. 
szórványos, vagy ritka (Soó 1968,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyestől Verbászig, Velika Remeta 

(Fruska gora), Dél-Bánát (Vojlovica) (Kitaibel 1800), Karlovci, Ilok és 
Šarengrad között (Zorkóczy 1896), Fruška gora (Čolović 1956), Zenta 
(Guelmino 1973).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1973).

50. VERONICA ORCHIDEA C r . [V spicata subsp. orchidea 
( C e l a k ) H a y .  in H e g i ]  -  kosborképű veronika; kaéunolika 
éestoslavica. Jún-szept.

Sztyeprétek növénye {Festucetalia valesiacae), de tölgyesekben is 
előfordul {Quercetalia pubescentis), pontusi-délkelet-európai faj. R 4; 
T 4; F 2-3; N 1-2. A. szórványos (Soó 1968,1980).

A Prodromusban lelőhely nélkül szerepel (Obradović-Boža 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica és Venac között (Zorkóczy 
1896), Vrdnik (Hirc 1919), Római sáncok Újvidék mellett -  Feichtin- 
ger nyomán, Titeli-fennsík, Apatin, Ófutak (Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974).



51. VERONICA TEUCRIUM L. (V. austriaca L. subsp. teucri- 
um L.) -  gamandorveronika; dubačasta čestoslavica. Jún.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), de tölgyesekben (Querce
tea) is előfordul; eurázsiai faj. R 4; T 3; F 2-3; N 1-2. A., Duna-vidék, 
D-Tk. (Soó 1968,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800).
Vajdasági lelőhelyek: Vojlovica, Bavanište, Deliblát, Versec felé 

(Kitaibel 1800), Kamenica és Venac között, Ledinci (Zorkóczy 1896), 
Óbecse -  Kovács nyomán, Chotek-puszta (Prodan 1915), Fruska gora 
(Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Szerbia-szerte gyakori.

52. VIOLA CYANEA Če l a k .  (V. austriaca A.  e t  J .  
Ke r n . ;  V. sepincola J o r d . subsp. cyanea B e c k e r  ap.  Ga ms  
in H e g i) -  kék ibolya; plavkasta ljubiéica. Márc.-máj.

Erdei faj (Querco-Fagea), közép-európai faj. R 0; T 3-4; F 3; N 2. 
A. szórványos (Soó 1968,1980).

Palicsi-parkerdő (Sturc 1959).
Vajdasági lelőhelyek: Lipovača Berkasovónál -  Szerémség (Hirc, 

1919), Zombor és Šikara felé (Prodan 1915), Principovac, Bikié (Obra
dovié 1966), Zenta (Guelmino 1968), Mala Remeta, Rakovac (Obra
dovié 1971), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije ezen a néven ezt a fajt nem említi. 
Obradovié közli a Fruška gora ritka és maradványfajai között (1978).

53. VIOLA HIRTA L. -  borzas ibolya; dlakava ljubiéica. Márc.-
jún.

Erdei faj, tölgyesekben (Quercetea) fordul elő. Eurázsiai flóra
elem. R 4; T 2; F 2-3; N 1-2. A. általában gyakori (Soó 1968,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Palics (Prodan 1915), Tölgyfás-er- 
dő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ki- 
szács -  Kupcsok nyomán, Hadisziget, Kaboli-rétség -  Zorkóczy nyo
mán, Alsókaboli-erdő, Bács, Demye, Bácsordas, Bácsszentiván (Pro
dan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora (Čolović 1956), Zenta 
(Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): Szerbiában gyakori.



54. VIOLA ODORATA L. -  illatos ibolya; ljubičica mirisava. 
Márc.-ápr.

Erdei faj (Querco-Fagea), atlanti-mediterrán, ma európai faj. R 0; 
T 3-4; F 3; N 4. A. szórványos (Soó 1968,1980).

Tompa, Szabadka, Palics (Prodan 1915), Szabadka -  fenyves erdő 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Szerémségben „roppant mennyiségben” 
(Zorkóczy 1896), a Verseci-hegyen (Bematsky 1901), Delibláti-ho
mokpuszta (Wagner 1914), Alsókabol, Ófutak, Demye, Bácsszentiván, 
Zombor, Verbász, Kula (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruška 
gora (Čolović 1956), Titeli-löszplató (Stanojev-Boža 1984).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): gyakori egész Szerbi
ában. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10, (1986), V. odorata L. f. albif- 
lora Borb .

55. VIOLA RUPESTRIS F . W . S c h m .  subsp. arenaria 
(D C .) H y 1. -  homoki ibolya; ljubičica peséarska.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és homokpuszták (Festucion 
vaginatae) jellemzője, cirkumpoláris faj. R 4 (-2); T 2; F 2; N 1-2. A., 
Duna-vidék, D-T k. (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadka, Palics, Lu
daspuszta (Prodan 1915), Deszkáserdő (Sturc 1973), Szabadka (Obra
dovié 1982), Bukvaé, Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, 
Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

IV. csoport

1. ACHILLEA ASPLENIFOLIA V é n t . -  sziki cickafark; slez- 
nicoliki sporiš, hajdučka trava. Máj.-szept.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) és sósrétek (Juncion gerardii) nö
vénye, pannóniai szubendemikus faj. R 3-4 (halophila); T 4; F 3; N 1. A. 
gyakori, Tt. ritkább (Soó 1980).

Királyhalom, Horgos, Pörös, Kamarás (Lányi 1915), Királyhalom 
(Lengyel 1915), Ludaspuszta (Prodan 1915), a Sóstó és a Ludasi-tó



között (Sturc 1956, 1958), Palics, Ludas, Szelevényi-erdő, Csávoly 
(Godicl 1980), Tölgyfás-erdő (Gajić 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kiszács -  Kupcsok nyomán, Verbász, Apa- 
tin (Prodan 1915), Óbecse „nem gyakori” (Kovács 1929), Deliblát 
(Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruškagora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).

2. ACHILLEA OCHROLEUCA E h r h . (A. kitaibeliana Soó;  
A. pectinata W i 11 d .) -  homoki cickafark; bledožuti sporiš, hajdučka 
trava. Jún.-aug.

Homokpuszták (Festucion vaginataé) jellemzője, pontusi-pannó- 
niai faj. R 4-3; T 4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori, Tt. ritka 
(Soó 1980).

Királyhalom (Lányi 1914; Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Gombos (Obradovié et al. 1981).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986). Védett!

3. ACORELLUS PANNONICUS ( J a c q . )  Pa 11 a -  magyar 
palka; slatinski šilj. Júl.-szept.

A szikes tófenék növénye (Cypero-Spergularion), szikfokon (Puc- 
cinellietalia), eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 4 (halophila); T 3; 
F 3-4; N 1. A., Tt. gyakori, különösen homokos, laza, szikes talajon 
(Soó 1970).

Palicsi-tó partja, Szabadka (Prodan 1914,1915), Horgos (Slavnié 
1943), Ludasi-tó (Rafajlović-Seleši 1957), Vértó, Sóstó (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Dél-Bánát, a Duna mellett (Kitaibel 1800), 
Gádor, Tündéres (Prodan 1915), Óbecse „szikes tavak partján és kör
nyékén” (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976).

4. AGROPYRON PECTINATUM ( M . B .) R.  et  Sch.  \A. 
cristatum auct.) -  tarajos búzafű; grebenasta pirevina. Máj.-jún.

A löszfalak növénye (Agropyro-Kochion) és a pusztagyepek tagja 
(Festucion rupicolae). Turáni flóraelem. R 3; T 4; F 2; N 1. A., Duna- 
vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó 1973,1980).



Királyhalomról és a Szelevényi-erdőből a var. calvum S c h u r  
(Lányi 1914), Királyhalomról (Lengyel 1915), a Ludasi-tó keleti part
jának lejtőjéről (Sturc 1958,1959,1973), Horgosról a Szelevényi-erdő 
pereméről (Godicl 1980) vannak adataink.

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen, Delibláti-homokpuszta (Kitai
bel 1800), Vrdnik, Karlovci (Zorkóczy 1896), Kiszács mellett -  Kup
csok nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Titeli-fennsík, Kis
hegyes, Csantavér, Pacsér (Mihalik), Regőce (Prodan 1915), Deliblát 
(Broz 1951), Szivác, Szenttamás (Atanackovié 1958), Iriški venac, Čor- 
tanovci (Obradovié 1966), Bajsa (Boža et al. 1972), Belegiš, Surduk 
(Boža et al. 1976,1980), Kishegyes, Horgos és Kanizsa között, Kanizsa 
és Zenta között (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10.(1986).

5. ALLIUM SPHAEROCEPHALON L. -  bunkós hagyma; ok- 
ruglasti luk. Jún.-aug.

A sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), de homokpusz
tákon (Festucion vaginatae) is jelen van. Szubmediterrán faj. R 4-5; 
T 4; F 2; N 2. A. szórványosan (Soó 1973,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Luda
si-tó partja (Rafajlović-Seleši 1957), Ludasi-tó partjának keleti maga
sabb része (Sturc 1966,1973), Bácsszőlős és Horgos között szórványo
san (Sturc 1979).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800), Ka- 
menica, Ledinci, Rakovac, Čerević -  Schneller nyomán (Zorkóczy 
1896), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Karlovci (Kupcsok 
1915), Csantavér, Kishegyes, Titeli-fennsík, a Futaki-erdő tisztásai 
(Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora 
(Čolović 1956), Titeli-löszplató (Stanojev-Obradovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), gyakori.

6. ALYSSUM MONTANUM L. subsp. gmelini ( J o r d . )  C. 
S c h m i d  ex Hegi -hegyi  ternye;brdskažumenica. Márc.-ápr.

Az alfaj a homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemzője. Dél
kelet-európai flóraelem. R 4-3; T 3; F 2; N 1. A., az alfaj Duna-vidék, 
D-T k. (Soó 1968,1970).



Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914 -  A. commutatum 
H e u f f . név alatt), Királyhalom (Lengyel 1915), Kelebiai-erdő, Desz
káserdő (Sturc 1973, Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.- 
Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8.(197). Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986), az A. montanum subsp. brymii ( D ó s t . )  Soó,  
Szabadkán fordul elő (Obradović-Boža 1985).

7. ALYSSUMTORTUOSUM W. et K. ex Wi l l d . - h o mo 
ki temye; peščarska žumenica. Ápr.-jún.

A homokpuszta (Festucion vaginatae) jellegzetes faja. Eurázsiai 
flóraelem kontinentális jelleggel. R 5; T 3-4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, 
D-T k. gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka, Ludaspuszta (Prodan 1915), Deszkáserdő (Sturc 
1973), Szelevényi-erdő (Sturc 1979), Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800, 
Wagner 1914, Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

8. ANTHYLLIS VULNERARIA L. subsp.pofyphylla (Ki t .  ex 
D C .) N y m . (A. macrocephala W e n d e r . )  -  magyar nyúlhere; 
obiéni belodun. Máj.-júl.

A subsp. pofyphylla sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. 
Kontinentális délkelet-európai faj, a subsp. kemeri száraz gyepekben 
(Festuco-Brometea) van jelen, európai flóraelem. R 4-5; T 3; F 2; N 2. 
A. ritka (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szelevényi-erdő, Ibolyás-erdő (Sturc 1959, 1961); a subsp. 
kemeri ( S á g . )  Do mi n .  Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Ókér, Újvidék (Kitaibel 1800), a subsp. 
pofyphylla Zombor, a subsp. vulneraria Regőce, Demye, Hódság (Pro
dan 1915), Fruška gora -  Brankovac (Atanackovié 1953, Čolović
1956), Iriški venac, Čortanovci, Glavica (Obradovié 1966), Rakovac 
(Obradovié 1967), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).



9. ARTEMISIA PONTICA L. -  bárányüröm; pelen pontski. 
Júl.-szept.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), szikespuszták (Festucion 
pseudovinae), ürömpuszták (Artemisio-Kochion) növénye, eurázsiai faj 
kontinentális jelleggel. R 4 (halophila); T 4; F 2; N 1. A. gyakoribb 
(Soó 1970,1980).

Kamarás-erdő (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: Jabuka (Kitaibel 1800), Kabol és Futak -  

Zorkóczy nyomán, Bezdán (Prodan 1915), Óbecse „nem gyakori” (Ko
vács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).

10. ARTEMISIA SANTONICUM L. (A. maritima L.) subsp. 
santonicum, [A. monogyna (W. e t K.) Gams.  in Hegi]  -sziki 
üröm; slatinski pelen. Júl.-okt.

A szikespuszta jellemző növénye (Festucion pseudovinae). Eurá- 
zsiai-kontinentális faj. R 3 (halophila); T 3-4; F 2; N 2-3. A. gyakori, 
különösen a subsp. monogyna (Soó 1970,1980).

Horgos felé (Lengyel 1915), a Sóstó keleti magasabb partján 
(Sturc 1959), a Szelevényi-erdőnél (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: a Duna menti szikeseken, Kabol -  Zorkóczy 
nyomán, Őrszállás, Bezdán, Apatin, Bácsordas, Demye, Futak, Alsóka- 
bol stb. (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta, a subsp. salina is 
(Guelmino 1968), Bácska északnyugati szikesein (Parabuéski 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

11. ASTER SEDIFOLIUS L. (A. punctatus W. e t K.) -  réti 
őszirózsa; tačkasta zvjezdičica. Júl.-szept.

Szikespuszták (Festucion pseudovinae) növénye, általában szikese
ken (Puccinellietalia) található, eurázsiai faj kontinentális jelleggel. R 4; T 4; 
F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó 1970,1980).

Horgos felé szórványosan (Sturc 1973).
Vajdasági lelőhelyek: a subsp. canus (W. et K .) Merxm. Du

na menti erdők szikes legelői, a f. albus P r o d . Bezdán (Prodan 1915), 
ugyanez az alfaj Zentán is előfordul (Guelmino 1968).



Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

12. ASTRAGALUS ASPER Wulf .  ex Jacq.  -  érdes csüd
fű; kozinac rapavi. Jún.-aug.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vaginatae) növénye, de kontinentális tölgyesekben (Aceri-Querci- 
on) is előfordul. Pontusi-pannóniai flóraelem. R 5^4; T 4; F 1-2; N 1. 
A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Szabadkától nyugatra (Kitaibel 1800), Kamarás (Lányi 1914), 
Horgos felé a közbeeső réteken nem ritka (Sturc 1973), Szabadka és 
Horgos között, a Szelevényi-erdőnél (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), 
Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 1951), Fruska gora (Obra
dovié 1966), Horgos és Kanizsa között (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, 4., (1972). Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): a f. karpatii Soó Szabadkán fordul elő. Védett!

13. ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L. -  zászlós csüdfű; espar- 
zetni kozinac. Jún.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Eurázsiai-konti- 
nentális-mediterrán faj. R 5-4; T 3; F 1; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., 
Tt. (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Lányi 1914; Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 
1915), Ludasi-tó északi partja és keleti partjának lejtői, a Kelebiai-tó 
déli löszös partja, Hajdújárási-erdő, Szelevényi-erdő (Sturc 1973), 
Deszkáserdő, var. wagneri J á v . (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Ókér-Újvidék, 
Szerémség: Beška, Slankamen, Zimony (Kitaibel 1800), Kiszács, Kar- 
lóca dombjain (Kupcsok 1915), Újvidék, Kabol -  Zorkóczy nyomán, 
Zsablya és Szentgyörgy -  Feichtinger nyomán, Kishegyes, kulai teme
tő, Csantavér, Bácsföldvár, Titeli-fennsík (Prodan 1915), Óbecse (Ko
vács 1929), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), 
Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).



14. AVENULA PUBESCENS (Huds . )  Dum.  [Helictotrichon 
pubescens (Huds . )  Pi lger ]  -  pelyhes zabfű; maljavi ovas. Máj.-júl.

Üde rétek, kaszálórétek növénye (Arrhenatherion). Eurázsiái faj. 
R 3; T 3; F 0; N 2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914), Szabadka (Prodan 1915), Tölgyfás-er- 
dő, Bukvaé (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Prodan ezt a fajt Avenastrum pubescens 
( H u d s . )  Jess.-nek nevezi, Szabadkán és környékén a homoki er
dőkben találhatjuk meg. Egy változatát is közli, var. glabrescens 
R c h b ., amely ugyanitt található. Ismert még a Delibláti-homokpusz- 
táról is (Broz 1951).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

15. BATRACHIUM TRICHOPHYLLUM (Cha i x  in Vi l i . )  
Van den  Bosch (Ranunculus trichophyllus Chaix in Vil i . )  — 
hínáros víziboglárka; vlaknasti ljutié. Ápr.-júl.

A hínámövényzet tagja (Potametalia). Cirkumpoláris faj. R 0; T 2; 
F 5; N 0. A. gyakori (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Ludasi-tó, R. paucista- 
mineus T a u s c h  néven (Prodan 1915), Ludasi-tó (Rafajlović-Seleši
1957), a Sóstó és a Ludasi-tó közötti árkokban a terresztrikus alak is 
(Sturc 1959), Bukvaé, Tölgyfás-erdő, Kelebiai-tó (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék -  Kupcsok nyomán, Zombor -  a 
Mosztongában (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta, itt az 
alfaja is subsp. rionii L a g g e r (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970).

16. BETONICA OFFICINALIS (Stachys officinalis Trev. )  -  
orvosi bakfű; ranilist éistac. Jún.-júl.

Tölgyesek (Quercetea) és kaszálórétek (Molinio-Arrhenatherea) 
növénye. Eurázsiai faj. R 3-4; T 3; F 2-3; N 2. A. szórványos, néhol 
bővebben (Soó 1968,1980).

A Bácsszőlős és Horgos között elterülő réteken, ritka (Sturc 1973).
Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Római 

sáncok -  Feichtinger nyomán, Óbecse -  Kovács nyomán, Apatin, Bez-



dán, Zombor, a var. stricta ( A i t .) ugyanott (Prodan 1915), Deliblát 
(Broz 1951), Fruška gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

17. BRASSICA ELONGATA E h r h . -  harasztos káposzta; re- 
nolika repica. Máj.-aug.

A löszfalnövényzet (Agropyro-Kochion) eleme. Eurázsiai faj. R 5; 
T 4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. déli része (Soó 1968,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes, Verbász, Beška, Slankamen, Zi- 

mony (Kitaibel 1800), Slankamen, Beška (Zorkóczy 1896), Római sán
cok -  Feichtinger nyomán, a zombori szerb temetőben, (Prodan 1915), 
ugyanitt közli Prodan Kovács adatát is a becsei temetőből, Zenta-Sár- 
gapart (Guelmino 1968),Titeli-löszplató (Stanojev-Boža 1984), Delib
láti-homokpuszta (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

18. BUPLEURUM TENUISSIMUM L. -  sziki buvákfű; sitna 
prorašljika. Júl.-szept.

Szikesek (Festuceto-Puccinellietea) növénye. Európai faj. R 4 (ha- 
lophila); T 3 ^ ; F 1-2; N 2. A. gyakori (Soó 1966,1980).

Szabadkai-homokpuszta, a lelőhely feltüntetése nélkül (Obrado- 
vić-Boža 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Bánátban a Temes mellett (Kitaibel 1800), 
Kabol, Futak (Schneller ?), Bács, Bácsordas, Apatin, Zombor (Prodan 
1915), Óbecse: „szikes helyeken szórványos” (Kovács 1929), Szerém- 
ség (Slavnié 1953), Zenta, szikeseken (Guelmino 1968), Bácska nyuga
ti szikesein (Bácskeresztúr) (Kujundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).

19. CAMPANULA GLOMERATA L. -  csomós harangvirág; 
gronjasti zvončić. Máj.-aug.

Száraz gyepek (Festuco-Brvmetea) és tölgyesek (Quercetea) növé
nye. Eurázsiai faj. R 4; T 3; F 2-3; N 2-3. A. szórványos (Soó 1968,1980).



Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Ludasi-tó partján (Rafajlovié-Sele- 
ši 1957), a Bácsszőlős és Horgos között elterülő réteken (Sturc 1973), 
Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), újabban szintén a Körösi-erdőben és a 
Szelevényi-erdőben (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai 
munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica és Venac között, Cerevié (Zor
kóczy 1896), Karlóca (Kupcsok 1915), Római sáncok -  Feichtinger 
nyomán (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Frus
ka gora (Čolović 1956), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Saric (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

20. CAMPHOROSMA ANNUA P a l i . -  bárányparéj; kafranka. 
Júl.-szept.

Szikeseken foltokban (Puccinellion limosae) fordul elő. Pontusi- 
pannon faj. R 4 (halophila); T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. 
ritkább, Tt. (Soó 1970,1980).

Horgos (Lányi 1914), Királyhalom és Horgos között (Lengyel 
1915), Sóstó és Ludasi-tó között (Sturc 1953,1973), Szabadka és Hor
gos között (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: „szikeseink legszívósabb növénye” (Prodan 
1915), Óbecse „pusztulófélben” (Kovács 1929), Horgos és Kanizsa kö
zött (Godicl 1980), Bácska nyugati szikesein (Parabućski 1980, Ku- 
jundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).

21. CARDUUS HAMULOSUS E h r h . -  horgas bogáncs; ku- 
kasti stričak. Jún.-aug.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vaginataé) jellemzője. Pontusi-pannon faj. R 4; T 4; F 2; N 1-2. 
A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Csantavér (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé (Kitaibel 1800), Ki- 

szács -  Kupcsok nyomán, a Tisza-vidék -  Kovács nyomán, Csantavér, Fel
sőhegy, Csurog, Zsablya, Títel (Prodan 1915), Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Saric (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).



22. CENTAUREA ARENARIA M. B. ex Wi l ld .  subsp. 
borystenica (Gruner )  Dóst . ;  subsp. tauscheri ( K e r n .) Soó -  
homoki imola; peščarski različak. Jún.-szept.

Homokpuszták {Festucion vaginataé) növénye. Pontusi-pannon- 
balkáni faj. R 4-3; T 4; F 2; N 1. A. a subsp. borystenica ritka (D-T k.), 
a subsp. tauscheri Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Szelevényi-puszta (Lá
nyi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka, Feketehegy (Prodan 
1915), Deszkáserdő, Kelebiai-erdő, Hajdújárási-erdő (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Al- 
sókabol, Temerin (Prodan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Titeli- 
löszplató (Stojanovié 1983), Fruska gora (Butorac 1986).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

23. CENTAUREA SADLERANA Janka [C. scabiosa  L. 
subsp. sadlerana ( J a n k a )  A. et  G . ] -  Sadler-imola; sadlerov raz- 
ličak. Jún.-szept.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Pannóniai ende
mikus faj. R 4; T 4; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970, 
1980).

Szelevényi-puszta, Kamarás, Horgos (Lányi 1914), Királyhalom 
(Lengyel 1915), Ludaspuszta (Prodan 1915), a Ludasi-tó keleti partja, 
a Fodor-dűlőnél lévő domb (Sturc 1973), Szelevényi-erdő, Szabadka és 
Horgos között (Godicl 1980), Deszkáserdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 
1968), Fruska gora (Obradovié 1971), Andrevlje (Obradovié 1972), 
Zombor környéke (Obradovié et al. 1981), Titeli-löszplató (Stojanovié 
1983), Deliblati-homokpuszta (Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

24. CENTAURIUMLITTORALE (Tur n . )  Gi l mour  subsp. 
uliginosum (W . e t K .) R o t h m .  ex M e l d e r i s  (C. vulgare 
subsp. uliginosum Soó)  — keskenylevelű ezerjófű; obalska kičica. 
Júl.-aug.



Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. A faj európai-közép- 
ázsiai, az alfaj pontusi-pannóniai flóraelem. R 3-4; T 3-4; F 3; N 1. A. 
Gyakori a Duna mentén (Soó 1966,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Luda- 
si-tó északi lapos partja (Sturc 1973), Csávoly, Szabadka és Horgos 
között (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék -  Kupcsok nyomán, Zombor, C. uligino- 
sumCW. e t K.) Beck.  néven (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).

25. CERASTIUM ANOMALUM W. et K. ex Wil ld.  [C. 
dubium ( B a s t . )  G u é p i n ]  -  sziki madárhúr; dlakavi tiéinac. 
Ápr.-máj.

Szikesek növénye (Festuco-Puccinellietea). Pontusi-mediterrán 
faj. R 4 (halophila); T 4; F 2-3; N 1. A. gyakori (Soó 1970,1980).

Horgos (Lányi 1914), Királyhalom és Horgos között (Lengyel 
1915), a Sóstó partján (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Alsó- és Felsőkabol, Káty, Ófutak, Vajska, 
Bácsordas, Apatin, Zombor, Őrszállás, Regőce (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929), a Duna mellett a szerémségi oldalon (Slavnié 1953), 
Zenta (Guelmino 1968), Bácska nyugati szikesein (Parabuéski 1980, 
Kujundžić 1980).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2., 1970].

26. CHRYSOPOGON GRYLLUS ( T o r n . )  T r i n . -  élesmo
sófű; đipovina. Máj.-júl.

„Igazi sztyepnövény”, sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és ho
mokpuszták (Festucion vaginataé) növénye. Dél-eurázsiai faj. R 4-3; T 3-4; 
F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadka, Kelebia (Pro
dan 1915), a Ludasi-tótól nyugatra még foltokban előfordul, Bácssző- 
lős és Horgos között, Szelevényi-erdő (Sturc 1973), Királyhalom és 
Horgos között (Lengyel 1915), a Sóstó partján (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Karlóca, Slankamen, Maradék, Vojlovica, 
Jabuka, Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800), Verseci-hegység (Ber- 
natsky 1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Karlóca, Čorta- 
novci, Slankamen (Kupcsok 1915), Felsőkabol, Sajkásszentiván, Hadi



sziget, a Fruška gora száraz lejtőin, pl. Kamenica, Beočin, Ćerević 
(Schneller nyomán Zorkóczy 1896), Óbecse -  Kovács nyomán, Sza
badka, Kelebia (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 
1953), Fruska gora (Čolović 1956), Titeli-löszplató (Stojanović 1983), 
Fruška gora -  Banstol, Čortanovci (Butorac 1986).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), gyakori az országban.

27. CIRSIUM BRACHYCEPHALUM J u r .  -  kisfészkű aszat; 
kratkoglaviéasta palamida. Júl.-aug.

Mocsárrétek (Agrostion stoloniferaé), sásrétek (Juncion gerardii), 
nedves szikesek (Beckmennion), magassások (Magnocaricion) növé
nye. Pannóniai endemikus faj. R 3 (halophila); T 4; F 4-5; N 2. A. 
eléggé gyakori (Soó 1970,1980).

Szabadka, Ludasi-puszta, körösi legelők (Prodan 1915), Királyha
lom (Lengyel 1915), Horgostól nyugatra (Sturc 1973), Szelevényi-erdő 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Tisza-vidék -  Kovács nyomán, Hadisziget -  
Zorkóczy nyomán, Gádor, Bezdán, Alsókabol (Prodan 1915), Zenta 
(Guelmino 1968), Ćortanovci (Obradovié 1971), Bácska északnyugati 
szikesein (Parabuéski et al. 1980), Gádor (Obradovié et al. 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7, (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

28. CORISPERMUM NITIDUM Kit .  ex Schul t .  -  fényes 
poloskamag; sjajna steničica. Júl.-szept.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) növénye. Pontusi-pannon 
faj. R 4; T 4; F 1-2; N 1-2. A. Duna-vidék, I>-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Pörös, Kamarás (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka, Ludaspuszta (f.purpu- 
rescens H ő s t . )  (Prodan 1915), Deszkáserdő, Hajdújárási-erdő (Sturc 
1958), Csávoly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Óbecse -  „ritka” (Kovács 1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 
1953, Sigunov 1970).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Védett!



29. CROCUS RETICULATUS S t e v . ex A d a m  in W e b . 
et M o h r  (C. variegatus H o p p é  et  H o r n s c h u c h ) -  tarka sáf
rány; prugasti šafran. Márc.

Csenkeszes- és gyöngyvirágos-tölgyes (Festuco- és Convallario- 
Quercetum) növénye, homokpusztákon is lehet találni (Festucion vagi- 
natae). Pontusi-mediterrán faj. R 4; T 4; F 2; N 1-2. A. Duna-vidék, 
D-T k. gyakoribb (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904), ugyanott és Szelevényi-erdő (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka és Körösi-erdő előtt 
(Prodan 1915), a palicsi parkban 1959-ben még 11 példány virágzott, 
Ibolyás-erdő pereme, Hajdújárási-erdő, Kispiac (Sturc 1973), Csávoly 
(Czékus in Obradovié et al. 1981), Tölgyfás-erdő, Hajdújárás (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bernatsky 1901), Deliblá
ti-homokpuszta (Wagner 1914), a Futaki-erdő tisztásain, Slankamen 
(Zorkóczy 1896), Lipar, Kula, Orešković, Ómoravica (Boža 1976), 
Beška, Titeli-löszplató (Obradovié 1973,1978). Obradovié et al. (1982) 
a következő formákat jegyezték fel a Delibláti- és a Szabadkai-homok- 
pusztáról: f .pluriflorus N y á r . et  Rava r u t ,  f. leptanthus (Pr i sz
t e r )  Soó f. micranthus (Boi ss . )  Maw.  és f. violaceus (Pr i s z 
t e r )  Soó.  Előfordul a Titeli-löszplatón is (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Védett!

30. CRYPSIS ACULEATA (L.) A i t . -  bajuszpázsit; bodljika- 
va tmica. Júl.-szept.

A szikes tófenék növénye (Thero-Salicomietalia spec. Cypero- 
Spergularion). Dél-eurázsiai faj. R 4 (halophila); T 4; F 0; N 1. A., 
Duna-vidék, D-Tk., Tt. (Soó 1970,1980).

Palics és a Ludasi-tó között (Prodan 1914), Királyhalom (Lányi 
1914, Lengyel 1915), Szabadka, Horgos (Slavnié 1943), Ludasi-tó part
ja (Rafajlović-Seleši 1957), Vértó, Sóstó (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Temerin környéke, Zombor, Ne- 
mesmilitics, Apatin, Újvidék, Ófutak, Bezdán, Bács, Gádor (Prodan
1915), Óbecse (Kovács 1929), Martonos, Zenta, Zsablya (Atanackovié
1958).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976).



31. CYNANCHUM VINCETOXICUM (L.) Pers .  (Vmcetoxi- 
cum hirundinaria M e d i k .) -  közönséges méreggyilok; obiéna lasta- 
vina. Máj.-jún.

Tölgyesek (Quercetea) faja, de előfordul sztyepréteken (Festuce
talia valesiacae) is. Európai faj. R 4-3; T 3; F 1-2; N 2-3. A. gyakori 
faj (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Hajdújárási-erdő, Szelevényi-er- 
dő (Sturc 1959). Újabban előkerült a var. laxum ( B a r t i .  in 
K o c h )  Arc .  a Szelevényi-erdő peremén (Sturc 1989), Tölgyfás-er- 
dő, Csikéria, Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Sajkásszentiván, Futaki-erdő Zor
kóczy nyomán és Futakról (Prodan 1915), Óbecse -  „ritka” (Kovács 
1929), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Čolović 1956), Zen
ta (Guelmino 1968).

Szerbiában gyakori [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973]. 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

32. DACTYLORHIZAINCARNATA (L. ) S o ó -  hússzínű uj
jaskosbor; bleda kaéunka. Máj.-jún.

Nedves rétek ([Molinio-Juncetea), láperdők (Alnatea) növénye. 
Euroszibériai faj. R 4; T 2; F 4; N 2. A., D-T elég gyakori, Duna 
mente, Tt. (Soó 1973,1980).

A Prodromusban szerepel a lelőhely megnevezése nélkül (Obra- 
dović-Boža 1986), azonban egy másik dolgozatban Szabadkától észak
nyugatra helyezik e faj megjelenését (Obradovié, Boža et al. 1984).

Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): szórványos. Védett!

33. EUPHORBIA PANNONICA H o s t (E. glareosa Pal i .  ex 
M . B .) -  magyar kutyatej; gronjasta mlečika, (V-VII.).

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) faja. Pannóniai-balkán faj. 
R 5-4; T 4; F 1-2; N 1. A. Duna-vidék, D-T k. elég gyakori, Tt. 
szórványos (Soó 1966,1970).

Szabadka (Kitaibel 1800), Bajmok körül (Godicl 1980).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes felé, Slankamen, Maradék, Zi- 

mony, Banovci, Vojlovica, Jabuka, Delibláti-homokpuszta (Kitaibel



1800), Gospođinci -  Feichtinger nyomán, Kiszács -  Kupcsok nyomán, 
Jarek és Kabol között, Petrőc, Kula, Zombor, Kishegyes, Titeli-fennsík 
(Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Ve
sel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), Karlovci, Slankamen, Čerević, 
Čortanovci (Obradovié 1966), Zenta (Guelmino 1968). Újabb lelőhe
lyek a Fruska gorán: Pétervárad, Beška, Banstol; Közép-Bácskában: 
Orešković, Lipar; Bánátban: Gyála, Rábé (Boža et al. 1980), Stanišić, 
Topolya, Kishegyes (Godicl 1980), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).

34. EQUISETUM RAMOSISSIMUM Desf .  -  hosszú zsurló; 
razgranati rastavié. Máj.-júl.

A homokpuszták (Festucion vaginatae), homoki legelők (Cynodon- 
to-Festucion) növénye. Szubmediterrán faj, kontinentális jelleggel, koz
mopolita. R 2-3; T 3; F 1-3; NI. A. eléggé elterjedt (Soó 1964,1980).

Királyhalom, Kishorgos, Kishomok f. gracile (A . Br . )  Mi lde 
Királyhalom (Lányi 1914), Királyhalom, f. pannonicum (Kit . )  
B o r b ., f.gracile, f.procerum (Pol l ini )  Asch.  (Lengyel 1915), Sza
badka -  f. pannonicum, f. gracile (Prodan 1915), a palics-horgosi vasút
vonal mentén és a homokon többfelé is (Sturc 1959), Tölgyfás-erdő 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék szőlőiben,/ altissimum ( A . B r .) -  
Kupcsok nyomán (Prodan 1915), Beočin mellett (Kupcsok 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

35. FESTUCARUPICOLA Heuf f .  [F. sul cata  (Hack. )  
Ny m . ] -  pusztai csenkesz; vijuk brazdasti. Máj.-jún.

Száraz gyepek, de főleg pusztagyepek növénye (Festucion rupico- 
lae). Eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 0; T 3; F 2; N 1-2. A. 
gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915, Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Zombor, az újvidéki vasút mentén (Prodan
1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Čolović 1956), Tite
li-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976].



36. FESTUCA VAGINATA W. et K. ex Wil ld.  -  homoki 
csenkesz; vijuk pešarski. Máj.-júl.

A homokpuszták (Festucion vaginataé) jellemző növénye, panno
njai szubendemikus faj. R 4; T 4; F 2; N 1. A. Duna-vidék, D-T k. 
gyakori, Tt. adventív (Soó 1973,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), a f. major Borb.  is, Deszkás- és 
Kelebiai-erdő (Sturc 1973), Csávoly (Godicl 1980). Godicl véleménye 
szerint más lelőhelyeken a F. valesiaca Sch l e i ch .  fordul ele. Desz
káserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Wagner 1914, Broz 1951, Stjep.- 
Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976).

37. FESTUCA VALESIACA Sch l e i ch .  ex Ga u d .  -  vé
kony csenkesz; vijuk švajcarski. Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Eurázsiai faj, kon
tinentálisjelleggel. R 0; T 3; F 2; N 1-2. A. gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Csikéria, Deszkáserdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), Nemes- 

militics (Prodan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Titeli-löszplató 
(Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): gyakori. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

38. FESTUCA WAGNERI Deg.  Tha i sz  et Fl a t t  em.  
Soó -  rákosi csenkesz; vijuk Vagnerov. Máj.-jún.

A homokpuszták (Festucion vaginataé) növénye. Pannon endemi
kus faj. R 5; T 3-4; F 2; N 1-2. A., D-T k., Csévharaszt, Bugac (Soó
1973,1980).

Szabadka -  a Görbe-tó környéke (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 

1951, Stjep.-Vesel. 1953).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976). Védett!

39. FILIPENDULA VULGÁRIS M ö n c h (F. hexapetala G i - 
1 i b .) -  koloncos legyezőfű, obična suručica. Máj.-júl.

Száraz rétek (Festuco-Brometea) növénye. Eurázsiai faj. R 4; T 3; 
F 2-3; N 1. A. gyakori (Soó 1966,1980).



Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), nem ritka a Bácsszőlős 
és Horgos között elterülő réteken (Sturc 1973), Tölgyfás-erdő, Csiké- 
ria (Gajié 1986)

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica, Karlóca (Zorkóczy 1896), De
libláti-homokpuszta (Wagner 1914), Alsókabol, Sajkásszentiván -  Zor
kóczy nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Ófutak, Demye, 
Bácsordas, Bezdán (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 
1953), Fruška gora (Čolović 1956), Zenta (Guelmino 1968), Titeli- 
löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972): gyakori.

40. FRAG ARI A VIRIDIS D u c h . (F. collina E h r h .) -  csatto
gó szamóca; jagoda pucavica. Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Eurázsiai faj, töb- 
bé-kevésbé kontinentális jelleggel. R 4; T 4; F 2; N 2. A. szórványos, 
leginkább a Duna mentén és D-T k., itt gyakoribb (Soó 1966,1970).

Szelevényi-puszta, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Szabadka (Pro
dan 1925), Szelevényi-erdő (Sturc 1973).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol -  Zorkóczy nyomán, Kula (Pro
dan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Čolović 1956), 
Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).

41. FRAXINUS ANGUSTIFOLIA Vahl  subsp. pannonica 
Soó e t S i mon  -  magyar kőris; poljski jasen. Ápr.-máj.

Ligeterdők (Alno-Padion), láperdők {Almon) növénye. Az alfaj délke
let-európai flóraelem. R 3-4; T4; F 4; N 2. A. gyakori (Soó 1966,1970).

Ibolyás-erdő pereme (Sturc 1964,1973). 1972-ben a legszebb pél
dányt kivágták! Tölgyfás-erdő (Gajié 1986) -  a szerző a következő 
változatokat konstatálja: var. oxycarpa (Wi l ld. )  Fuka r e k  f. obtusa 
( G r e n .  et  G o d r . )  F u k a r e k ,  var. pannonica Fukarek,  f. 
eliptica J o v .

Vajdasági lelőhelyek: a régebbi szerzők nem említik, újabb ada
tok: Horgos, Topolya, Bácskeresztúr, Törökkanizsa, Čortanovci 
(Boža-Butorac 1984).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra SR 
Srbije 10. (1986). Ez utóbbi Horgost is megjelöli mint lelőhelyet.



42.FUMANAPROCUMBENS (Dun . )  Gren.  et  Godr .  -  
naprózsa; devetemik, sunčanica. Máj.-júl.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) eleme, de sztyepréteken 
(Festucetalia valesiacae) is megtalálható. Szubmediterrán faj. R 5; T 4; 
F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Deszkáserdő, Kelebiai-erdő 
(Sturc 1956, 1962, 1973), Szabadka (Czékus in Obradovié et al. 1982), 
Deszkáserdó (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

43. GAGEA PUSILLA (F. W. Sc hmi d t )  R. et  Sch.  -  
kis tyúktaréj; baloče sitno. Márc.- ápr.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és kontinentális tölgyesek 
(Aceri-Quercion) faja. Eurázsiai flóraelem. R 4-3; T 4; F 2; N 2. A. 
szórványos (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), 
a Palicsi park, Sétaerdő, Hajdújárási-erdő, Fodor-dűlő stb. (Sturc 1973), 
Szelevényi-erdő (Godicl 1980), Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen dombjain (Zorkóczy 1896), Kishe
gyes, Titeli-fennsík (Prodan 1915), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): szórványosan.

44. GALIUM GLAUCUM L. [Asperula glauca (L.) B e s s . ] -  
szürke müge; siva broéika. Máj.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Pontusi-mediter- 
rán (közép-európai) flóraelem. R 5; T 4; F 1-2; N 1-2. A. (Soó 1966, 
1980).

Kamarás (Lányi 1914), Bácsszőlős és Horgos között szórványosan 
(prof. dr. Mayer hívta fel rá a figyelmem -  Sturc 1979).

Vajdasági lelőhelyek: Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Tite- 
li-fennsík, Cservenka (Prodan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), 
Fruška gora (Čolović 1956).

Gyakori [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].



45. GENISTAELATA(Mönch) We n d e r .  [Genistatinctoria 
subsp. elatior ( Koch)  S i m k . ] -  festő rekettye; žutilica. Júl.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Querceteá) nö
vénye. Európai-szubmediterrán flóraelem. R 0; T 3; F 0; N 1-2. A. 
gyakori, Tt. szórványos (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Körös-ér a i.pubescens (Láng) (Lányi 1914), Ki
rályhalom (Lengyel 1915), Ludaspuszta, körösi legelők a f. pubescens 
nagy mennyiségben, Ibolyás-erdő előtti réten (Sturc 1959, 1979), 
Tölgyfás-erdő, Szelevényi erdő (Gajié 1986), a szerző itt jelzi a f. hun- 
garica ( K e r n . )  Di k l i é  előfordulását.

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget, Futak -  Zorkóczy nyomán, 
Bezdán, Apatin, Vajska, Kabol stb. (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 
1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Titeli-löszplató (Stoja
novié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972): gyakori. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

46. GLYCERIA FLUITANS (L .) R . B r . subsp. poiformis F r .
-  réti harmatkása; rečna sladika. Máj.-aug.

Nádasokban, spec. Gfycerio-Sparganion növénye. Európai-medi- 
terrán faj. R 0 (halophila); T 3-4; F 4-5; N 2-3. A. az alfaj szórványos, 
a faj gyakori (Soó 1973,1980).

A Ludasi-tó északkeleti részének nádasában (Sturc 1961).
Vajdasági lelőhelyek: a fajra vonatkozóan: Újvidék -  Kupcsok 

nyomán, Káty, Kaboli-rétség, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, csator
nák, Bács-Monostor, Bezdáni-csatorna, a var. poiformis S z o n d . in
kább árkokban (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmi
no 1968), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Az alfaj a szerémségi szikeseken [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 8., 1976]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): az alfaj 
Bácskában gyakori.

47. GYPSOPHILA PANICULATA L. -  buglyos fátyolvirág (ma
gyar szappangyökér); krupni šušuljak (isadarka). Jún.-aug.

Nyílt homokpuszták (Festucion vaginataé) növénye. Eurázsiai faj, 
kontinentális jelleggel. R 4; T 3; F 1-2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. 
gyakor, Tt. szórványos (Soó 1970,1973).



Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914, Lengyel 1915), a bácssző- 
lősr-horgosi vasútvonal mentén (Sturc 1959, 1973), Szelevényi-erdő 
(Godicl 1980), Hajdújárási- és Szelevényi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ka
bol, Sajkásszentiván, Római sáncok (Prodan 1915), Deliblát (Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

48. HELEOCHLOA ALOPECUROIDES ( P i l l .  e t  Mi t -  
t e r p )  Hős t  -  karcsú bajuszfű; repolika tmika. Jún.-szept.

Szikes tófenék növénye (Cypero-Spergularion), a szikfoknövényzet 
tagja (Puccinelietalia), iszapnövényzetben is (Nanocyperion) előfordul. 
Dél-eurázsiai faj. R 4 (halophila); T 4; F 0; N 1. A. szórványos, Tt. 
gyakori (Soó 1973,1980).

Horgos felé és a Palicsi-tó mellett (Lengyel 1915), Szabadka, szi
keseken (Prodan 1915).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Wagner Crypsis alopecuroides néven említi; Kabol, Zombor, Nemes- 
militics, Apatin, Újvidék, Bezdán, Bács, Gádor (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

49. HELEOCHLOA SCHOENOIDES (L. ) H ő s t -  vastag ba
juszfű; šiljolika tmika. Jún.-szept.

A szikes tófenék faja (Cypero-Spergularion), a törpekákás (Na
nocyperion) tagja. Dél-eurázsiai faj. R 4 (halophila); T 4; F 0; N 1. A. 
szórványos, Tt. gyakori (Soó 1973,1980).

Ludasi-tó körül (Prodan 1915), a Vértó és a Sóstó lapos partjain 
(Sturc 1958).

Vajdasági lelőhelyek: mint az előző faj (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929), Szőreg (Janjatovié et al. 1980).

Szerbiában szórványos [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 
1976, Saric (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].



50. HELIANTHEMUM NUMMULARIUM (L.) M i 11. subsp. 
nummularium; subsp. obscurum (Pers. )  Holub;  subsp. ovatum -  
molyhos napvirág; sunčanica. Máj.-aug.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vaginatae) növénye. Közép-európai flóraelem. R 5-4; T 3; F 2-3; 
N 1-2. A., Duna-vidék, D-Tk. (Soó 1968,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szelevényi-erdő pereme (Sturc 1979), Szelevényi-erdő (Ga
jié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800), 
ugyanott (Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Colovié 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije, 3. (1972): gyakori.

51. HESPERIS TRISTIS L. -  szomorú estike; jorgovančić sitni, 
večemica. Ápr.-jún.

Eredetileg pusztagyepek (Festucion rupicolae) eleme. Európai faj, 
kontinentális jelleggel. R 4; T 4; F 2-3; N 3. A. szórványos, Duna-vi
dék, D-T k., Tt. (Soó 1968,1980).

Szelevényi-puszta, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Szabadka, a Kö
rösi-erdő közelében (Prodan 1915), Szelevényi-erdő (Sturc 1959,1973).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyestől Verbászig (Kitaibel 1800), 
Fruska gora, Magarčev breg (Kupcsok 1915), ugyanitt, vagyis a Fruska 
gorán (Čolović 1956), Zombor, a csatorna mentén (Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3, (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

52. HORDEUM GENICULATUM All .  (H. hystrix Roth ;  H. 
gussoneanum P a r i . ) -  sziki árpa, cigánybúza; slatinski ječam. Máj.-júl.

Szikesek növényzetében él (Festuco-Puccinellietea). Dél-eurázsiai 
faj, kontinentális jelleggel. R 4 (halophila); T 4; F 2; N 2-3. A., Duna- 
vidék, D-T k., Tt. (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Horgos, Kamarás (Lá
nyi 1915), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Sóstó 
partvidéke (Sturc 1956).

Vajdasági lelőhelyek: Dél-Bánát: Jabuka (Kitaibel 1800), Kiszács 
mellett -  Kupcsok nyomán, Ófutak, Újvidék, Ószivác, Kerény, Zom-



bor, Bezdán, Apatin, Gádor (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Szerémség, több lelőhelyen is (Slavnié 1953), Nyugat-Bácska szikesein 
(Parabućski, Kujundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): Vajdaságban gyakori.

53. HIERACIUM AURICULOIDES Láng  -  füles hölgymái; 
ušatasta runjavica. Múj.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) eleme. Pontusi-pannóniai 
faj. R 4; T 4; F 2-3; N 1-2. A. szórványos -  Duna-vidék, D-T k., Tt. 
(Soó 1970,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915).
Vajdasági lelőhelyek: subsp. longisetum N. et P.; Cservenka, 

subsp. pannonicum N. et P. Kiszács -  Kupcsok nyomán, a csatorna 
mentén, Apatin (Prodan 1915), Zenta (Guelmino 1968), Fruska gora 
(Obradovié 1971).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): sok változatot ismer
tet több helyről.

54. HIERACIUM BAUHINII S eh ül t .  ex B ess .  -magas 
hölgymái; vrežasta runjavica. Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Európai faj. R 3-4; 
T 3; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lányi 1915), Szelevé
nyi-erdő (Sturc 1959, Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Zombor, Futaki-erdő, Bezdán, Apatin, Titeli-fennsík -  változatok! 
(Prodan 1915), Fruška gora (Čolović 1956), Zenta (Guelmino 1968).

* Sokfelé és sok változata ismert [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije
8., 1976, Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

55. HIERACIUM ECHIOIDES L u m n i n t z e r  -  szúrós hölgy
mái; lisičinasta runjavica. Jún.-aug.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vaginataé) faja. Eurázsiai flóraelem, kontinentális jelleggel. R 4; T 3; 
F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).



Szelevényi-puszta, Kamarás (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel
1915).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975).

56. HIERACIUM HOPPEANUM Schul t .  -  zömök hölgy
mái; zdepasta runjavica. Máj.-aug.

Pusztagyepek (Festucion rupicolae) növénye. Közép-európai, dél
ke let-eixrópai faj. R 4; T 3; F 2; N 1-2. A. szórványos, Duna-vidék, D-T k., 
Tt. (Soó 1970,1980).

Szabadka (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Zombor, a csatorna mentén (Prodan 1915).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): többfelé is előfordul.

57. HYPERICUM TETRAPTERUM F r. (H. acutum 
M ö n c h ) -  mocsári orbáncfű; barski kantarion. Jún.-júl.

Nádasok (Phragmitetea), láperdők (Alnetea) növénye. Európai 
faj. R 4; T 3; F 3-4; N 2-3. A. eléggé gyakori (Soó 1968,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Al- 

sókaboli és Futaki-erdő, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán (Prodan
1915), Óbecse (Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

58. INULA HIRTA L. -  borzas peremizs; rapavi oman. Jún.-júl.
Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és tölgyesek (Quercetea) nö

vénye. Eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 4; T 3—4; F 2-3; N 2. 
A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Deszkáserdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora keleti része, Dél-Bánát, Verse- 

ci-hegység (Kitaibel 1800), Tündéres, Titeli-fennsík -  Zorkóczy nyo
mán (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951), Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): gyakori az országban.



59. INULA SALICINA L. subsp. denticulata ( Borb . )  Soó -  
fűzlevelű peremizs; glatki oman. Jún-aug.

A salicina alfaj üde réteken (Arrhenatheretea), a denticulata alfaj a 
homokpusztai gyepekben (Festucion vaginatae) és szegélytársulások
ban (Geranion sanguinei) is él. Eurázsiai faj. R 4; T 3; F 2-3; N 1-2. A., 
D-T k. (subsp. denticulata) (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Szabadka, Ludaspuszta (Prodan
1915), a subsp. salicina az Ibolyás-erdőnél lévő réten, a subsp. denticu
lata a Deszkáserdőben (Sturc 1973,1979), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: a subsp. salicina a Futaki-erdőben -  
Schnell nyomán, a Hadiszigeten -  Feichtinger nyomán, a subsp. denti
culata mint fent (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guel- 
mino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): a subsp. salicina gya
kori. A másik alfajt nem említi. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. 
(1986).

60. IRIS PUMILA L. -  apró nőszirom; sitna perunika. Ápr.-máj.
Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) képviselője. Pontusi-pannó-

niai faj. R 5-4; T 3-4; F 2; N 1-2. A. szórványos, D-T k., Tt. (Soó
1973,1980).

Szabadka, Bajai temető (Sturc 1949), Horgostól nyugatra, a 
Bácsszőlős és Horgos közötti réteken (Sturc 1960, 1973, 1979), Sza
badka és Horgos között (Godicl 1980), Hajdújárás (Obradovié 1981), 
Szabadka (Obradovié et al. 1982) -  változatokat is közöl: var., pumila, 
f.pumila, f. (1) atroviolacea S c h u r ,  1. coerulea (Spach)  Baker ,  f. 
lutea K e r -  G a w 1 ., f. (1) flaviflora F u s s , L rosea P r i s z t e r .

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen (Kitaibel 1800), Delibláti-ho- 
mokpuszta (Wagner 1914), Sajkásszentiván, újvidéki és palánkai te
mető -  Zorkóczy nyomán, kulai temető, Cservenka, Telecska, Titeli- 
fennsík (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Frus
ka gora (Čolović 1956), Béreg (Godicl 1980), Zsablya, Titel (temető), 
Kamenica (Obradovié 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986). Védett!



61. KOCHIA PROSTRATA (L.) S c h r a d . -  heverő seprőfű; 
polegla metlica. Júl.-szept.

Seprőfüves (Agropyro-Kochion) eleme és szikeseken (Festuco- 
Puccinellietalia) is megfigyelhető. Eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. 
R 4 (halophila); T 4; F 2-3; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó
1970,1980).

Szabadka (Slavnié 1939), Szabadka és Horgos között (Godicl 
1980), Bácsszőlős (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: szikes legelőkön -  Kabol -  Zorkóczy nyo
mán, Titel -  Feichtinger nyomán, a Titeli-fennsík jellemző növénye 
(Prodan 1915), Slankamen (Kupcsok 1915), Slankamen, Surduk, 
Bežanija (Kitaibel 1800), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora körzete 
(Čolović 1956), Béreg (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Saric (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

62. KOELERIA GLAUCA (Schkuhr )  D C . -  deres fényper- 
je; plavozelena kelerija. Jún.-júl.

Homokpuszták (Festucion vaginataé) növénye. Euro-szibériai faj. 
R 4; T 3; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Sza
badka (Prodan 1915), Szelevényi-erdő (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

63. LACTUCA QUERCINA L. subsp. sagittata (W. e t K .) 
Č e 1 a k . -  cserlevelű saláta; hrastolika salata.

Erdei faj (Querco-Fagetea). Közép-európai flóraelem. R 4-3; T 3-4; 
F 2-4; N 2-3. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. szórványos (Soó 1970,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), ugyanitt (Zmié-Sturc 1987).
Vajdasági lelőhelyek: Karlovci, Rakovac (Kitaibel 1800), Hadiszi

get, Futaki-erdő -  Schnell nyomán (Prodan 1915). Ez tulajdonképpen 
a L. q. var. integrifolia B i s c h ., Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): szórványosan fordul 
elő. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).



64. LEPIDIUM CRASSIFOLIUM W. e t K. [L. cartilagine- 
um ( J. May. )  Thel l . ]  -pozsgászsázsa; mesnatarenika. Máj.-jún.

A sziknövényzet (Puccinellietalia) eleme. Pannóniai endemikus 
faj. R 5 (halophila); T 4; F 0; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. ritka 
(Soó 1968,1980).

A Ludasi-tó környéke (Prodan 1914, 1915), Horgos (Lányi 1914, 
Lengyel 1915), innen közli Slavnié (1943) is. A Fodor-dűlőnél, Bács- 
szőlős és Horgos között (Sturc 1973), Horgos felé (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol (Zorkóczy 1896), Gádor, Őr
szállás, Regőce (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmi
no 1968), Horgos és Kanizsa között (Godicl 1980), Bácska északnyu
gati szikesein (Parabuéski 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): Zenta, Zombor és 
Újvidék környékét említi.

65. LIMONIUM GMELINI (Wi l ld. )  Ktze.  subsp. hungari- 
cum (Klokov)  Soó -  magyar sóvirág; travulja. Júl.-szept.

A szikespuszta jellemzője (Artemisio-Festucetalia pseudovinae). 
Pannóniai endemikus faj. R 3 (halophila); T 3-4; F 1-2; N 1. A., 
Duna-vidék, Tt. gyakori (Soó 1970,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Királyhalom és Horgos között (Lengyel
1915), Ludas és Királyhalom között (Prodan 1915), Horgostól nyugat
ra Bácsszőlős és Horgos között, a Fodor-dűlőnél (Sturc 1958, 1973), 
Szabadka és Horgos között (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Dél-Bánát (Jabuka) (Kitaibel 1800), Felső
kabol -  Zorkóczy nyomán, a Duna menti szikeseken, Bácsordas, Der- 
nye (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972).

66. LINUM AUSTRIACUM L. -  hegyi len; piavetni lan. Máj.-júl.
Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Eurázsiai faj. R 4-5;

T 3-4; F 1-2; N 1. A. szórványos (Soó 1966,1980).
Szabadkától nyugatra (Kitaibel 1800), Királyhalom (Lengyel

1915), Szabadka (Prodan 1915), Szelevényi-erdő, Pörös-rét (Sturc 
1973), Csávoly (Godicl 1980), Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes Verbász felé, Karlovac, Slanka
men, Bežanija, Vojlovica (Kitaibel 1800), Delibláti-homokpuszta 
(Wagner 1914), Kiszács, Szerémség (Kupcsok 1915), Kishegyes, Csú- 
rog, Alsókabol stb. (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora



(Čolović 1956), Zenta (Guelmino 1968), Kishegyes, Stanišić és Regőce 
között (Godicl 1980), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Sárié (szerk): Flóra SR Srbije 10. (1986).

67. LINUM PERENNE L. -  évelő len; divlji lan. Máj.-aug.
Üde kaszálórétek (Arrhenatheretea) növénye. Eurázsiai faj. R 4; T 3;

F 2-3; N 1-2. A., Dunav-idék, D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).
Királyhalom, Horgos, Pörös (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 

1915), Szabadka, Ludaspuszta, pörösi legelők (Prodan 1915), a Körös
ér menti réteken (Sturc 1959, 1973), Szabadka és Horgos között (Go
dicl 1980), Tölgyfás-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék, Alsókabol, Sajkásszentiván -  Zor
kóczy nyomán, Ófutak, Gombos (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 
1929), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

68. LYCHNIS FLOS-CUCULI L. -  réti kakukkszegfű; obiéna 
rumenika. Máj.-jún.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 3; 
F 4; N 2-3. A. általában gyakori (Soó 1970,1980).

Körös-ér (Lányi 1914), Szabadka, Körösi-erdő (Prodan 1915), a 
Palicsi-tó keleti partja mentén, a Körös-ér mentén (Sturc 1969, 1971), 
Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kovily, Futak, Hadisziget rétjei (Zorkóczy 
1896), Duna menti nedves kaszálókon, „a homok felé ritkul” (Prodan 
1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruška gora körzete (Čolović 1956), 
Zenta (Guelmino 1968).

Gyakori [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2., 1970].

69. MELILOTUS DENTATUS (W. e t K .) Pe r s . - f o g a s  
somkóró; žućkasta ždraljevina. Júl.-szept.

Nedves szikesek és láprétek (Monietaliá) növénye. Eurázsiai konti
nentális flóraelem. R 4; T 3; F 3; N 2. A., Duna-vidék, Tt. (Soó 1966,1980).

A Sóstó körüli szikeseken (Sturc 1956).
Vajdasági lelőhelyek: Kovily -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), 

Óbecse (Kovács 1929), Martonos (Atanackovié 1958), Zenta (Guelmi
no 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972): szórványos.



70. MINUARTIA GLOMERATA (M. B.) Deg.  -gomolyos 
kőhúr; čvorasta mišjakinja. Máj.-jún.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae), de homokpusztai gyepek
ben (Festucion vaginataé) is megtalálható. Pontusi-pannóniai-balkáni 
faj. R 4-3; T 4; F 1-2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. gyakoribb (Soó
1970,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Ludaspuszta, Palics (Prodan 1915), Deszkáserdő (Sturc 
1959), Csávoly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.- 
Vesel. 1953), Béreg (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

71. MINUARTIA SETACEA (Thui l l . )  Hay.  -  sziklai kő
húr; čekinjasta mišjakinja. Máj.-aug.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye, de a homoki pusz
tagyepekben (Festucion vaginataé) is előfordul. Pontusi-pannóniai- 
balkáni faj. R 4; T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. eléggé 
gyakori (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Szabadkától északra (Czékus in 
Obradovié 1984).

Vajdasági lelőhelyek: Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).

72. MINUARTIA VERNA (L.) H i e r n  -  tavaszi kőhúr; 
proleéna mišjakinja. Máj.-júl.

Sztyepprétek (Festucetalia valesiacae) növénye, de homokpusztákon 
(Festucion vaginataé) is jelen van. Cirkumpoláris faj. R 4-3; T 0; F 1-2; N 1. 
A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Lu
daspuszta (Prodan 1915), Hajdújárási-erdő (Sturc 1956, Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík
-  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Deliblát 
(Stjep.-Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970).



73. MUSCARI NEGLECTUM Guss.  ex Ten.  (M. racemosum 
(L.) M i 11.) -  fürtös gyöngyike; grozdasta presličica. Márc.-ápr.

Száraz gyepek (Festuco-Brometeá) növénye. Szubmediterrán-kö- 
zép-európai faj. R 5-4; T 4; F 2; N 2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó
1970,1980).

Királyhalom, Kamarás, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyha
lom (Lengyel 1915), Ludaspuszta, Szabadka (Prodan 1915), Ludasi-tó 
partja (Rafajlović-Seleši 1957), Hajdújárási-erdő, Deszkáserdő (Sturc 
1959), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bernatsky 1901), Deliblá
ti-homokpuszta (Wagner 1914), Kiszács -  Kupcsok nyomán, Zombor, 
Regőce, Titeli-löszplató (Stanojevié, Obradovié 1983).

Gyakori az országban, [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975].

74. ODONTITES LUTEA (L.) Cla i rv .  -  sárga fogfű; žuta 
vidoka. Júl.-szept.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) növénye. Pontusi-mediterrán faj. 
R 5; T 4; F 2; N 1. A. szórványos, Duna-vidék, Tt. (Soó 1968,1980).

Pörös, Szelevényi-erdő, Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyha
lom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), a Ludasi-tó északi part
ján, a Tölgyfás-erdő szélén (Sturc 1973), Csávoly (Godicl 1980), Tölgy
fás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Titeli-fennsík, Szabadka (Prodan 1915), 
Óbecse -  „volt, de nyoma veszett” (Kovács 1929), Deliblát (Broz 
1951), Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): gyakori.

75. ONOSMA ARENARIUM W. et K. -  homoki vértő; oštri- 
ka peščarska. Jún.-aug.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) növénye. Pannóniai-balkáni 
faj. R 4-5; T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1978,
1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka, Palics (Prodan 1915), 
Kelebiai-, Deszkás- és Hajdújárási-erdő (Sturc 1956,1958,1973), Csá
voly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Slankamen, Dél- 
Bánát (Jabuka), Deliblát (Kitaibel 1800), Delibláti-homokpuszta 
(Wagner 1914, Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Obradovié 
1966), Slankamen (Obradovié 1971).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974). Védett!

76. ORCHIS LAXIFLORA Lám.  subsp. palustris (Jacq. )  
B o n n i e r  et  Layens  -  mocsári kosbor; veliki kaéun. Jún.-júl.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea), magassások (Magnocaricion) 
növénye. Eurázsiai faj. R 4; T 3-4; F 3; N 2. A. gyakori: Duna-vidék, 
D-T k., Szeged (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914, Lengyel 1915), Szelevényi- 
erdő (Lányi 1914), Ludaspuszta, körösi legelők (Prodan 1915), a Kö
rös-ér melléke, Szelevényi-erdő, Pörös-rét (Sturc 1973), Bukvaé (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Bezdán 
(Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Fruska gora: Brankovac, Čorta- 
novci (Obradovié 1966), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): szórványos. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986). Védett!

77. ORNITHOGALUM ORTHOPHYLLUM Ten.  (O. gusso- 
nei T e n .; O. tenuifolium G u s s .) -  pusztai madártej; uskolisni vran- 
ji luk. Ápr.-jún.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae), szikespusztákon 
(Festucion pseudovinae) is előfordul. Pontusi-mediterrán faj. R 4 (ha
lophila); T 4; F 2; N 1-2. A. eléggé gyakori (Soó 1973,1980).

Szelevényi-puszta, Kamarás (Lányi 1914), Szabadka (Prodan 
1915), Sóstó körül, a Szelevényi-erdő előtti réten, a Kelebiai-tó partján 
(Sturc 1959,1973), Csikéria, Palics és Ludas között (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: a Duna menti szikeseken, Apatin, Bezdán, 
Bácsordas, Dernye, Futak, Feketehegy, Titeli-fennsík (Prodan 1915), 
Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora: Pétervárad, Čortanovci 
(Butorac 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): gyakori. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).



78. OROBANCHE ARENARIA B o r k h . -  homoki vajvirág; 
pelenova vodnjača. Júl.-aug.

Artemisia campestrisen, pusztagyepekben (Festucion rupicolae) és 
homokpusztákon (Festucion vaginataé) nő. Pontusi-mediterrán faj. R 4; 
T 3; F 1-2; N ?. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Zenta (Guelmino 1968).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974).

79. PHOLIURUS PANNONICUS ( Hős t )  T r i n .  -  kígyó
fark; tankorepié. Máj.-jún.

A szikfoknövényzet tagja (Festuco-Puccinellietea spec. Puccinelli- 
on limosae). Pontusi-pannóniai-balkáni faj. R 4 (halophila); T 4; F 0; 
N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó 1973,1980).

Szabadka (Slavnié 1943).
Vajdasági lelőhelyek: szikes erek mentén Zsablya, Obccse -  Ko

vács nyomán -  Lepturus pannonicus ( H ő s t . )  Ku n t h .  néven (Pro
dan 1915), a szerémségi szikeseken (Slavnié 1953), Zenta, Szivác, 
Zsablya (Atanackovié 1958).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976).

80. POTENTILLA ARENARIA B o r k h . -  homoki pimpó; 
peščarska petoprsnica. Márc.-máj.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea), homokpuszták (Festucion va- 
ginatae), szikespuszták (Festucion pseudovinae) növénye. Közép-euró
pai faj. R 3-4; T 3; F 1-2; N 2. A. általában gyakori (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő, Kamarás (Lányi 1914), Királyha
lom (Lengyel 1915), Sóstó környéke, Szelevényi-erdő (Sturc 1959), 
Szelevényi-erdő, Szabadka és Horgos között (Godicl 1980), Csikéria, 
Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ki- 
szács -  Kupcsok nyomán, Bezdáni-erdő, Zombor, Csantavér, Kishe
gyes, Kula, Temerin környéke, Titeli-fennsík (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora 
(Čolović 1956), Zenta (Guelmino 1968).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].



81. POTENTILLA RECTA L. -  egyenes pimpó; obična petoprs- 
nica. Máj.-júl.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) vagy sztyeprétek (Festucetalia 
valesiacae) növénye, de tölgyesekben (Quercetea) is jelen lehet, több 
változata van. Eurázsiai faj. R 0; T 4; F 2; N 2. A. szórványos (Soó
1966,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Bácsszőlős és Horgos között (Sturc 1959).
Vajdasági lelőhelyek: Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Óbe

cse -  Kovács nyomán, Titeli-fennsík (Prodan 1915), Deliblát (Broz 
1951), Fruska gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972): gyakori. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

82. PUCCINELLIA LIMOSA (Schur )  H o l m b e r g -  sziki 
mézpázsit; slatinskabezbridnjaéa. Jún.-júl.

Szikesek jellemző faja (Puccinellietalia). Pannóniai szubendemi- 
kus faj. R 4-3 (halophila; T 4; F 3; N 1. A. gyakori (Soó 1973,1980).

Büki csárda Horgos felé, Atropis distans (L.) Gr i seb .  subsp. 
limosa Schur  néven (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Sza
badka, a Palicsi-tó és a Sóstó körül í  pallens Deg.  is (Prodan 1914, 
1915), Bácsszőlős és Horgos között (Sturc 1973), Szabadka és Horgos 
között (Godicl 1980, Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: „június hónapban nedves, szikes kaszáló
inknak, legelőinknek uralkodó füve” (Prodan 1915), Bácska nyugati 
szikesein (Parabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

83. RANUNCULUS PEDATUS W. e t K. -  villás boglárka; 
slatinasti ljutié. Ápr.-máj.

Szikes puszták (Festucion pseudovinae) és sztyeprétek (Festucion 
rupicolae) növénye. Eurázsiai faj. R 4; T 4; F 1-2; N 2. A., Duna-vidék, 
D-T k., Tt. gyakori (Soó 1966,1980).

Kamarás (Lányi 1914), a Sóstótól keletre, Horgos környékén 
(Sturc 1973), Szabadka és Horgos között (Godicl 1980), Hajdújárás 
(Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: a Kaboli- és a Futaki-erdő szélén és tisztá
sain -  Zorkóczy nyomán, Bezdán, Apatin, Zombor (Prodan 1915), 
Zsablya, Szivác, Martonos, Zenta (Atanackovié Slavnié nyomán,
1958), Óbecse, nem gyakori (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), 
Kanizsa és Zenta között (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1. (1970).

84. RHINANTHUS BORBASII ( D ö r f l . )  Soó -  pusztai ka
kascímer; borbašov šuškavac. Máj.-júl.

A pusztagyepek (Festucion rupicolae) és a homokpuszták (Festu
cion vagjnatae) növénye. Eurázsiai, kontinentális jellegű faj. R 4-5; T 3; 
F 2; N 1-2. A. gyakori (Soó 1968,1980).

A Fodor-dűlőnél lévő réten (Sturc 1972), Hajdújárás, Bukvaé, 
Tölgyfás-erdő (Gajié 1986), Horgos (Obradovié 1981).

Vajdasági lelőhelyek: Alectorolophus gonotrichus Bor b .  néven 
Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), Fruska gora (Obradovié
1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

85. RHINANTHUS RUMELICUS Vei .  -  mirigyes kakascí
mer; rumelijski šuškavac. Máj.-aug.

Kaszálórétek (Arrhenatheretea) növénye, dacikus-balkáni faj, a 
régebbi szerzők nem említik innen. R 3; T 2; F 3—4; N 2. A. (Makó, 
Battonya adventív) (Soó 1968,1980).

Szabadka-Radanovác (Šabić -  Tóth in Obradovié 1981).
Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Broz 1951), Fruška 

gora (Čolović 1956), Deliblát (Sigunov 1970), Fruska gora (Obradovié
1971), Bácskeresztúr (Kujundžić 1980), Deliblát, Zenta, Becse (Obra
dovié 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): elterjedt az országban.

86. RORIPPA SYLVESTRIS (L. )  B e s s .  subsp. kerneri 
(M e n n y h . )  Soó -  sziki kányafű; slatinski ugaz. Máj.-szept.

Az alfaj szikeseken (Festuco-Puccinellietalia) nő. A faj európai, az 
alfaj pannóniai szubendém. R 3-4 (halophila); T 4; F 3; N 2. A. az alfaj 
Duna-vidék, Tt. közönséges (Soó 1968,1980).



Horgos (Slavnić 1950), a Sóstótól keletre, Horgos környékén 
(Sturc 1973), Szabadka és Horgos között (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: az alfaj nedves szikesekre jellemző, Alsóka
bol, Újvidék, Bács, Demye, Bácsordas, Apatin, Bezdán, Zombor, Gá
dor, Küllőd (Prodan 1915), Óbecse, „szálanként, ritka” (Kovács 1929), 
Észak- és Közép-Bánát, Bácska, Szerémség (Slavnié 1953), Zenta (Gu- 
elmino 1968), Pétervárad, Beoéin (Obradovié 1969), Apatin környé
kén, Horgos és Kanizsa között (Godicl 1980), Bácska nyugati szikesein 
(Parabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972): túlnyomórészt Vajda
ságban fordul elő.

87. SALIX REPENS L. subsp. rosmarinifolia (L.) H a r t m .  -  
cinege- v. serevényfűz; ruzmarinolisna vrba. Ápr.-máj.

Láprétek (Molinieíalia) és homokpuszták (Festucion vaginatae) 
növénye. Eurázsiai faj kontinentális alfaja. R 4; T 2; F 3-4; N 2. A. 
eléggé gyakori, Tt. ritka (Soó 1970,1980).

Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Sza
badka (Prodan 1915), Kelebiai-, Deszkás- és Hajdújárási-erdő (Sturc 
1957, 1959, 1962, 1973), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986). A szerző két ala
kot ismertet: f. latifolia Ke r n .  és f. angustifolia (W u 1 f .) B e c k , 
Szabadka (Czékus in Obradovié et al. 1982).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.- 
Vesel. 1953).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): a Szabadkai-homokpusztán fordul elő a f. angus
tifolia Ke r n .  var.argyrotricha (Borb. )  Jov.  et Tuc.

88. SALVIA AUSTRLACA J a c q . -  osztrák zsálya; austrijska 
žalfija. Máj.-júl.

Pusztagyepek, sztyeprétek (Festucion rupicolae) képviselője. Pon
tusi-pannóniai faj. R 3; T 4; F 1-2; N 2. A. eléggé gyakori (Soó 1968, 
1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 
1915), a Ludasi-tó keleti magas partjának lejtőjén (Sturc 1973, 1979), 
Palics, Horgos (Godicl 1980), Szelevényi-erdő (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), Szerém- 
ség (Kitaibel 1800), Óbecse -  Kovács nyomán, Újvidék, Ófutak, Pari
pás, Apatin, Pacsér, Zombor, Gádor, Regőce (Prodan 1915), Fruska 
gora (Obradovié 1966), Zenta (Guelmino 1968), Stanisié, Regőce kör
nyékén, Horgos és Kanizsa, Kanizsa és Zenta között (Godicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986): Bácskában és Szerémségben gyakori.

89. SCHOENOPLECTUS AMERICANUS ( P e r s . )  Vol -  
kar t  in Sch.  et  K. subsp. triangularis ( P e r s .) Soó -  vékony 
káka; uski oblié.

Magassásos társulások növénye (Magnocaricion spec. Schoenop- 
lecto americani—Juncetum maritimí). Amfiatlantikus faj. R 4; T 3; F 4; 
N 3. Simon (1992) szerint lelőhelyei: Balaton, Fertő tó, Duna-mellék.

Szabadkától északra (Czékus in Obradovié 1984).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi ezt a fajt. Védett!

90. SCHOENOPLECTUS TABERNAEMONTANI (C . C . 
Gmel . )  Pal l a  -  kötőkáka; slatinski oblié. Jún.-aug.

Szikesmocsár (Bolboschoenion) jellegzetes növénye. Eurázsiai faj. 
R 4-5 (halophila); T 0; F 4-5; N 2-3. A. gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), Sóstó környéke (Sturc
1956,1959,1973).

Vajdasági lelőhelyek: Duna menti szikes mocsarakban: Bezdán, 
Ófutak (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Szerémségben (Slavnié 
1953), Fruska gora körzetében (Colovié 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): Szerbiában szórványosan.

91. SCHOENOPLECTUS TRIQUETER (L.) P a l l a -  három
élű káka; trostrani oblié. Jún.-júl.

Nádasok növénye (Phragmitetea). Dél-eurázsiai faj. R 4; T 4; F 4; 
N 3. A., Duna-vidék (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Kelebiai-tó, Bukvaé (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Újvidék és Káty töltése mentén -  Feichtin- 

ger nyomán, a Duna homokos partjain (Bezdán) (Prodan 1915).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).



92. SCORZONERA PARVIFLORA J a c q . -  kisvirágú pozdor; 
sitnocvetni zmijak. Máj.-jún.

Szikesek növénye (Puccinellietalia spec. Juncion gerardii). Eurá
zsiái faj, kontinentális jelleggel. R 3 (halophila); T 3-4; F 3-4; N 1. A., 
Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lányi 1914; Lengyel 1915), Palicstól 
keletre (Sturc 1959, 1973), Szabadka és Horgos között (Godicl 1980), 
Hajdújárás (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol -  Zorkóczy nyomán, Cservenka 
és Kula között (Prodan 1915), Óbecse -  „kiveszett” (Kovács 1929), 
Szenttamás, Zenta (Atanackovié 1958), Zenta (Guelmino 1968), Bács
ka nyugati részének szikesein (Parabuéski 1980), Budiszava, szikese
ken (Janjatovié et al. 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975) szerint Vajdaságban, 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986) szerint pedig Bácskában 
fordul elő.

93. SCUTELLARIA GALERICULATA L. -  vízmelléki csukó
ka; kacigasti šišak. Júl.-aug.

Nádasok (Phragmitetea) növénye. Cirkumpoláris faj. R 3; T 2; F 4-5; 
N 2-3. A. általában gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), a Körös partján a vasúti 
hídnál (Sturc 1959).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ka- 
boli-rétség, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Újvidék és Káty töltése 
mentén -  Feichtinger nyomán, Demye, Bezdán, Apatin, Küllőd (Pro
dan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), Fruska 
gora (Čolović 1956).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): gyakori az országban.

94. SECALESYLVESTRE Hőst  -  vadrozs; divlja raž. Máj.-jún.
Mészkedvelő egyéves gyepek (Bromion tectorum) tagja. Eurázsiai-

turáni faj. R 4; T 4; F 1-2; N 1. A., D-T k. gyakori (Soó 1973,1980).
Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Sza

badka (Prodan 1915), Deszkáserdő (Sturc 1959/73), Szelevényi-erdő 
(Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő, Csikéria (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Karlóca: Magarčev breg (Kupcsok 1915), 
Óbecse „eltűnt” (Kovács 1929), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976).

95. SEDUM MAXIMUM (L.) Ho f f m.  (S. telephium subsp. 
maximum K r o c k e r )  — bablevelű varjúháj; veliki bobovnik. Jún.- 
aug.

Nyílt tölgyesek (Quercetea) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 3; F 1-2; 
N 0. A. szórványos, Tt. ritka (Soó 1966,1980).

Deszkáserdő, szórványosan (Sturc 1958,1962), Deszkáserdő (Ga
jié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Karlovci (Kitaibel 1800), Római sáncok -  
Feichtinger nyomán, a Futaki-erdőben, a szerémségi hegyek lejtőin -  
Zorkóczy nyomán, a Bogyáni-erdőben, a Titeli-fennsíkon (Prodan 
1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), a 
Titeli-löszplatón (Stojanovié 1983) fordul elő.

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972): gyakori.

96. SELINUM CARVIFOLIA L. -  nyúlkömény; obična selenka. 
Jún.-aug.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea), láperdők (Alnetea) növénye. 
Eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 3; T 2-3; F 3-4; N 2. A. szórvá
nyos (Soó 1966,1980).

Szabadkától északra „homoki erdőkben” (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Čerević (Zorkóczy 1986), Óbecse (Kovács 

1929), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973).

97. SENECIO DORIA Na t h .  ex L . -  kövér aggófű; glatka 
krstica (glatki kostriš). Júl.-szept.

Üde réteken (Molinietalia) jelenik meg. Eurázsiai faj. R 4-3; T 4; 
F 3; N 2. A., Duna-vidék, D-T k. ritka (Soó 1970,1980).

A Ludasi-tó partján (Rafajlović-Seleši 1957), ugyanitt 1979-ben 
feltűnően nagy mennyiségben volt jelen a tópart egyik szakaszán 
(Sturc 1979).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ha
disziget -  Zorkóczy nyomán, Óbecse -  Kovács nyomán, Piros -  Kup-



csők nyomán, Gádor, szikes szélén (Prodan 1915), Kula, Szenttamás 
(Boža 1977).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975): Vajdaságban gyakori. 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

98. SESELI PALLASII B e s s . (5. varium T r e v .) — változó 
gurgolya; promenljivo devesilje. Júl.-aug.

Pusztagyepek (Festucion rupicolae), homokpuszták (Festucion va
ginatae) növénye. Szubmediterrán (balkáni-pannóniai) faj. R 4; T 4; F 1; 
N 1. A., Duna-vidék, Tt., D-T k. (Soó 1966,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Szabadka, Ludaspuszta (Prodan 1915), a Tölgy- 
fás-erdő peremén (Sturc 1978), Bukvaé, akácos peremén (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bernatsky 1901), Óbecse 
„kiveszett” (Kovács 1929), Deliblát (Obradovic-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5. (1973), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

99. SILENE BORYSTHENICA ( G r u n e r )  W a l t e r s  [5. 
parviflora ( E h r h . )  Pe r s . ]  -  kisvirágú habszegfű; sitnocvetna pu- 
calica. Máj.-júl.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) növénye. Eurázsiai faj, kon
tinentális jelleggel. R 5; T 3; F 3; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. 
kipusztult (Soó 1970,1980).

Királyhalom, ritkább (Lengyel 1915), Szabadka (Slavnié 1970), 
Csávoly (Godicl 1980).

Vajdasági lelőhelyek: Római sáncok (Prodan 1915), Karlovci, 
Čortanovci (Kupcsok 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2. (1970).

100. SILENE MULTIFLORA ( E h r h . )  Pe r s .  - sokvirágú 
habszegfű; mnogocvetna pucavica. Jún.-júl.

Láprétek (Molinietalia), sósrétek (Juncion gerardii) növénye. Eu
rázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 3 (halophila); T 3; F 3-41; N 1-2. 
A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Horgos, Kamarás (Lányi 1914), Sza
badka (Prodan 1915), Királyhalom (Lengyel 1915), a Sóstó környékén 
(Sturc 1959), Palics, Csávoly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: a Futaki-erdő tisztásain és a Hadiszigeten -  
Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Horgos és 
Kanizsa között (Godicl 1980).

Eddig csak Vajdaságban jegyezék fel -  Kikinda [Josifovié (szerk): 
Flóra SR Srbije 2., 1970]. Horgos, Ratno ostrvo, Kamarás, Bácsszőlős, 
Palics, Kanizsa, Čerević, Kamenica [Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije
10., 1986].

101. SILENE OTITES (L.) Wibe l  beleértve a subsp. wolgensis 
(Bess . )  Gr á b n .  ex A. et  G. et  subsp. pseuđotites ( B e s s . 
ex R c h b . )  G r á b ri. - szikár habszegfű; stepska pucavica. Máj.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) homokpuszták (Festucion 
vaginatae) növénye, de a tölgyesekben (Quercetea) is előfordul. Eurá
zsiai faj, kontinentális jelleggel. R 4; T 3; F 2; N 2. A. eléggé gyakori 
(Soó 1973,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914, Lengyel 1915), Sza
badka (Prodan 1915), Hajdújárási-erdő (Sturc 1953, 1956), Szabadka 
és Horgos között, Szelevényi-erdő (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, Desz
káserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen (Kitaibel 1800), Alsókabol, Saj
kásszentiván, Futak -  Schneller és Zorkóczy nyomán, Telecskai-dom
bok, Kishegyes (Prodan 1915), Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, 
Stjep.-Vesel. 1953).

Vajdaságban a Bezdáni-erdőt jelöli [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 2., 1970], Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986) a Fruska 
gorát nevezi meg.

102. SOLANUM DULCAMARA L. subsp. pusztarum (Soó)  
Soó -  homoki ebszőlőcsucsor; peséarska pomoénica. Jún.-aug.

Az alfaj homokpusztagyepekben (Festucion vaginatae) jelenik meg, 
egyébként a típus eurázsiai flóraelem. R 0; T 3; F 4-5; N 3-4 (ez a típusra 
vonatkozik). A., az alfaj a D-T k. homokján fordul elő (Soó 1968,1980).

Prodan (1915) említi, hogy a homokon (Szabadka) növő példá
nyok szőrösebbek. Deszkáserdő (Sturc 1972).

Vajdaságban eddig más területről nem említik.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem tesz említést az alfajról.



103. SPERGULARIA MARITIMA (Al l . )  C h i o v . [S. média 
( L. )  P r e s  1; 5. marginata ( DC. )  Ki t t . ]  -számyasmagvú buda- 
virág; primorska koleničica. Júl.-szept.

A szikes tófenék növényzetének a tagja (Cypero-Spergularion) és 
a szikeseken (Puccinellietalia) általában előfordul. Atlanti-mediterrán 
flóraelem. R 0 (halophila); T 0; F 2-3; N 2-3. A., Duna-vidék, D-T k., 
Tt. (Soó 1970,1980).

Horgos (Slavnié 1943), a Vértó és a Sóstó partvidékén (Sturc 
1956,1958).

Vajdasági lelőhelyek: szikes legelőkön: Zombor, Apatin (Prodan 
1915), Horgos, Martonos, Zenta, Szivác (Slavnié nyomán Atanackovié
1958), Zenta (Guelmino 1968), Bácska északnyugati szikesein (Para- 
buéski 1980).

Homokon, kiszáradt mocsár mellett Palics környékén [Josifovié 
(szerk): Flóra SR Srbije 2., 1970].

104. SPERGULARIA SALINA ( L . )  J.  e t  C.  P r e s l  -  
sziki budavirág; slatinska koleničica.

A szikes tófenék növényzetében (Cypero-spergularion) fordul elő. 
Kontinentális jellegű faj. R 0 (halophila); T 0; F 2-3; N 2-3. A. elég 
gyakori (Soó 1970,1980).

Palicsi-tó, Ludasi-tó partja (Prodan 1914, 1915), Királyhalom és 
Palics között (Lengyel 1915), Szabadka, Horgos (Slavnié 1943).

Vajdasági lelőhelyek: Palicsi- és Ludasi-tó partján (Prodan 1915), 
Horgos, Zenta (Slavnié, Atanackovié 1958), Zenta (Guelmino 1968).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 9. (1977) Vajdaságot jelöli meg 
elterjedési területként.

105. STIPA BORYSTHENICA K1 o k o v [S. sabulosa ( P a c z .) 
S 1 j u s s . ] -  homoki árvalányhaj; peščarsko kovilje. Máj.-jún.

Homokpuszták (Festucion vaginata) jellemző növénye. Pontusi- 
pannóniai faj. R 4; T 3-4; F 2; N 1. A., D-T k. gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Ludaspuszta, Körösi-legelők (Prodan 1915), Deszkáserdő, 
Hajdújárási-erdő -  kisebb-nagyobb foltokban (Sturc 1950,1951,1973), 
Szabadka (Godicl 1980), Deszkáserdő, Csikéria, Bukvaé, Hajdújárás 
(Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Titeli-fennsík, Óbecse -  Kovács nyomán 
(Prodan 1915).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): Delibláti-homokpusz- 
tát jelöli meg. Védett!

106. STIPA CAPILLATA L. -  kunkorgó árvalányhaj; dlakavo 
kovilje. Júl.-szept.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és a homokpuszták (Festuci
on vaginatae) növénye, különösen az őszi aspektusban. Eurázsiai faj 
kontinentális jelleggel. R 4; T 3-4; F 2; N 1-2. A., Duna-vidék, D-T k. 
gyakori, Tt. (Soó 1973,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő, Kamarás (Lányi 1914), Királyha
lom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Ludasi-tó partja (Rafaj- 
lović-Seleši 1957), Szelevényi-erdő (Sturc 1959, 1973), Csávoly (Go
dicl 1980), Szabadka (Czékus in Obradovié et al. 1982), Deszkáserdő 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800), 
Verseci-hegység (Kitaibel 1800, Bematsky 1901), Delibláti-homok- 
puszta (Wagner 1914), Kabol, Kabolszentiván, Titeli-fennsík -  Zor
kóczy nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Óbecse -  Kovács 
nyomán, Csantavér (Prodan 1915), Karlóca (Kupcsok 1915), Delibláti- 
homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953; Sigunov 1970, Obradovié 
et al. 1982), Fruska gora (olovié 1956), Horgos és Kanizsa között (Go
dicl 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8. (1976): Gyakori az ország
ban. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

107. SUAEDA MARl'i'iMA (L.) D u m . subsp. salsa (L.) Soó;  
subsp.prostrata (Pal i . )  Soó -szikisóballa; primorska jurčica. Júl.-szept.

A sóssivatagi növényzet (Thero-Salicomietalia spec. Thero-Suae- 
dion) képviselője. Kozmopolita faj. Soó szerint a subsp.prostrata eurá
zsiai, a subsp. salsa inkább pontusi-pannóniai alfaj. R 4 (halophila); T 2-3; 
F 3-4; N 3-4. A a subsp. prostrata, Duna-vidék, D-T k. ritka, a subsp. 
salsa előfordulása a Duna-vidék és Tt. (Soó 1970,1980).

A Palicsi-tó körül „egyes példányok sokban hasonlítanak a 5. pan
nonica G. Beck-hez” (Prodan 1915), Szabadka, Horgos (Slavnié



1943), a Sóstó kiszáradt medrében ősz felé tömeges, inkább a subsp. 
prostrata (Sturc 1958).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol szikes legelőin -  Zorkóczy nyomán, 
Óbecse -  Kovács nyomán, Gádor, Őrszállás (Prodan 1915), Zenta -  a 
subsp. prostrata (Guelmino 1968). Kovács (1929) írja Óbecséről: „volt 
a szikeseken, de ma már hiába keressük”.

Csak a Vajdasági szikeseken [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije
3., 1972]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986) a subsp. prostratát 
említi Zentáról.

108. SUCCISA PRATENSIS M ö n c h . -  ördögharaptafű; 
obiéni preskoé. Júl.-szept.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 3; 
F 3-4; N 2. A. szórványos (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szelevényi-erdő (Sturc 1969/1973), Körösi-erdő (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Kitaibel 1800, 
Wagner 1914), Óbecse, „teljesen kiveszett” (Kovács 1929), Delibláti- 
homokpuszta (Broz 1951), Fruška gora körzete (Čolović 1956).

Szűkebb Szerbia, Vajdaság [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 
1973],

109. SYRENIACANA (Pi l l .  e t  M i t t e r p . )  N e i l r .  -h o 
mokviola; siva sirenija. Jún.-szept.

Homokpuszták (Festucion vaginatae) jellemzője. Pontusi-pannon 
faj. R 5; T 4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1968, 
1980).

Királyhalom (Lányi 1914; Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 
1915), Deszkáserdő (Sturc 1956,1973; Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), Ilok (Hirc 1908), Delibláti- 
homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Slankamen (Slavnié 
1966).

Fruska gora, Deliblát [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3., 1972].



110. TARAXACUM BESSARABICUM ( H o r n e m . )  
H a n d . - M a z z .  -  sziki pitypang; slatinski maslačak. Múj.-aug.

Szikespuszták (Festuco-Puccineüietea) jellemzője. Eurázsiai faj, 
kontinentális jelleggel. R 4 (halophila); T 3-4; F 2-3; N 1. A., Duna-vi- 
dék, D-T k., Tt. (Soó 1970,1980).

Ludaspuszta, Körösi-legelők (Prodan 1914, 1915), a Vértó és a 
Sóstó partján (Sturc 1959, 1973), Szabadka és Horgos között (Godicl 
1980).

Vajdasági lelőhelyek: Zombor, Újvidék, Nemesmilitics (Prodan 
1915), Szerémség, nem ritka (Slavnié 1953), Zenta, Martonos, Szentta
más, Zsablya (Slavnié, Atanackovié 1958), Óbecse (Kovács 1929), 
Zenta (Guelmino 1968), Pétervárad, Slankamen (Obradovié 1971), 
Bácska nyugati szikesein (Parabuéski, Kujundžić 1980).

Mint T. serotinum subsp. bessarabicumot jelzik a vajdasági szike
sekről [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975].

111. TARAXACUM SEROTINUM (W. e t K .) Po i r .  -  
kései pitypang; maslaéak. Júl.-szept.

Nyílt vagy gyéren benőtt löszlejtők növénye. Pontusi-pannóniai 
faj. R 3-4; T 4; F 2; N 2. A., Duna-vidék, D-T k. (ritka), Tt. (Soó 1970, 
1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Csantavér (Prodan 1915).
Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Slankamen, 

N. Banovci (Kitaibel 1800), Kabol, Sajkásszentiván, Hadisziget -  Zor
kóczy nyomán, Óbecse -  Kovács nyomán, kulai temető, Titeli-fennsík 
(Prodan 1915), Karlóca (Schloss-Vukot. 1869, Zorkóczy 1896), Delib- 
láti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Martonos, Kanizsa, 
Zenta (Slavnié, Atanackovié 1958), Čortanovci (Obradovié 1966), 
Andrevlje, Čerević (Obradovié 1971), Fruška gora, főleg a keleti része, 
szerémségi lösz (Butorac 1987).

Hayek szerint előfordul Szerbiában [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 7., 1975]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): Szerémség.

112. TETRAGONOLOBUS MARITIMUS (L.) R o t h subsp. 
siliquosus (L.) M u r b . (Lotus siliquosus L.) -  bársonykerep; krilaš. 
Máj.-jún.



Láprétek (Molinietalia), szikesek (Puccinellietalia) növénye. Kö- 
zép-európai-mediterrán flóraelem. R 5-4; T 3-4; F 3-4; N 2. A. elég 
gyakori (Soó 1966,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka, 
Ludaspuszta (Prodan 1915), Szabadka, Horgos (Slavnié 1943), Vértó, 
Sóstó partvidéke (Sturc 1956,1959), Szabadka (Obradovié et al. 1981), 
Körösi-erdő, Tölgyfás-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, 
Újvidék és Kiszács között -  Kupcsok nyomán, Verbász, Kishegyes 
(Prodan 1915), Óbecse, „nagy ritkaság” (Kovács 1929), Zenta (Guel- 
mino 1968), Zenta és Kanizsa között, Kikinda (Obradovié 1981), Sta- 
nišić, Krušlje, Béreg, Nemesmilitics, Gádor, Csonoplya, Zombor, 
Bácskeresztúr (Parabuéski 1981).

Vajdaságban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972]. Bácská
ban és Bánátban gyakori [Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

113. TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. -  sarlós gamandor; hras- 
tolisni dubačac. Máj.-aug.

Tölgyesek (Quercetea), száraz gyepek (Festuco-Brometea) növé
nye. Szubmediterrán faj. R 4; T 2; F 1-2; N 1-2. A. általában gyakori 
(Soó 1968,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Szabadka környéke (Prodan 1915), 
Ludasi-tó keleti partja, Tölgyfás-erdő (Sturc 1959, 1972, 1973), 
Tölgyfás-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Slankamen (Ki
taibel 1800), Karlóca (Kupcsok 1915), Újvidék, kulai temető (Prodan 
1915), Óbecse „ritkaság” (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), De
liblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Colovié 1956), Ti- 
teli-löszplató (Stanojev, Obradovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974]. 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): f. albiflora S i gunov  
Deliblát, f  lucidum S t e r n b . Fruška gora.

114. THALICTRUM MINUS L. -  közönséges borkóró; malena 
oéobajka. Máj.-aug.

A típus sztyepréteken (Festucetalia valesiacae), tölgyesekben 
(Quercetea), szegélytársulásokban (Geranion sanguei) fordul elő. Eurá-



zsiai flóraelem. R 4-5; T 2-3; F 1-2; N 2. A. általában gyakori (Soó
1966,1980). Az erdőssztyep gyakori növénye (Simon 1992).

Igen változó faj, Th. flexuosum B e r n h . néven közli Lányi 
(1914), a Szelevényi-pusztáról ugyanezen a néven és Th. collinum 
W a 11 r . néven (Lengyel 1915), Királyhalomról szintén ezen a néven 
említi Prodan (1915). További lelőhelyek: Tölgyfás-erdő (Sturc 1959,
1972), Körösi-erdő (Gajié 1986), Körösi-erdő, Szelevényi-erdő (Csor
nai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1989, 
1990). Megállapítandók a változatok!

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes, Verbász felé, Ókér, Újvidék, 
Beoéin (Kitaibel 1800), Verseci-hegység (Bematsky 1901), Th. elatum 
J a c q . Kiszács -  Kupcsok nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyomán, 
a futaki Alsóerdő, Zombor, Kula, Verbász, Titeli-fennsík ( Prodan 1915), 
Óbecse, „itt-ott” (Kovács 1929), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1970].

115. THALICTRUM SIMPLEX L. subsp. galioides ( Ne s 11. ex 
P e r s . )  Bor za  - galajszerűborkóró; prosta oéobajka. Jún-aug.

Az alfaj lápréteken (Molinietalia) fordul elő. Eurázsiai faj. R 3-4; 
T 3-4; F 3-4; N ?. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), a Körös mentén, Pörös (Sturc 1972), újabban is (Zrnié- 
Sturc 1984).

Vajdasági lelőhelyek: egyelőre ismeretlenek.
Nyugat-Szerbia [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 1., 1970]. Sárié 

(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): Pétervárad, Bukovac.

116. THESIUM ARVENSE H o r v á t o v s z k y  (Th. ramosum 
H a y n e ) -  homoki zsellérke; livadska lanika. Jún.-aug.

Pusztagyepek (Festucion rupicolae) és homokpuszták (Festucion 
vaginatae) növénye. Eurázsiai faj, kontinentális jelleggel. R 4; T 3; F 2; 
N 1. A. gyakori, Tt. szórványos (Soó 1970,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Sza
badka (Prodan 1915), Bácsszőlős és Horgos között (Lányi 1914), Ki
rályhalom (Sturc 1960), Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Sajkásszentiván, Tündéres -  
Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953).

Nyugat-Szerbiában több helyen is előfordul [Josifovié (szerk): 
Flóra SR Srbije 5., 1973].



117. THYMUS DEGENIANUS (Lyka)  Lyka in Bo r o s  
[Th. glabrescens W i 11 d . subsp. degenianus (Lyka)  Soó)  Th. glab- 
rescens subsp. subhirsutus ( B o r b .  e t  A.  B r . )  Soó] .  Simon 
(1992) a Th. pannonicus Al l .  alá vonja -  homoki kakukkfű; degeno- 
va majčina dušica. Máj.-aug.

Jellemzője a homoki pusztagyepeknek (Festucion rupicolae). Pan
nóniái endemikus alfaj, illetve faj. R 4; T 4; F 1; N 1. A., D-T k. a 
homokon gyakori, Tt. (Soó 1968,1980).

Szabadka, Th. subhirsutus Bor b .  et  H.  Br.  néven (Prodan 
1915), Bácsszőlős és Horgos között a Fodor-dűlőnél (Sturc 1975).

Vajdasági lelőhelyek: Kupcsok szerint Piroson is (Prodan 1915), 
Fruska gora: Andrevlje (Obradovié 1971,1978), Beška (Butorac 1981).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Th. glabrescens 
Wi 11 d . subsp. degenianus ( Lyka )  Di k l i é  név alatt szerepel ez a 
faj, Vajdaságból Čerevićet, Slankament említik és a homokos vidéke
ket. A vajdasági homokpusztákon gyakori [Sárié (szerk.): Flóra SR 
Srbije 10., 1986],

118. THYMUS GLABRESCENS W i 11 d . (Th. collinus M . B .)
-  közönséges kakukkfű; glatka majéina dušica. Máj.-aug.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea), tölgyesek (Querceteá) faja. 
Pontusi-pannóniai flóraelem. R 4; T 4; F 1-2; N 1-2. Általában a 
leggyakoribb Thymus faj, az A.-n ritkább (Soó 1968,1980).

A leggyakoribb Thymus faj a környéken, Királyhalom, Pörös, Kis- 
homok (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 
1915), Kelebiai- és Deszkáserdő (Sturc 1956), Hajdújárási-erdő (Sturc 
1959), Szelevényi-erdő (Sturc 1966), Szabadka és Horgos közt (Godicl 
1980), Szelevényi-erdő, Csávoly (Godicl 1980), Tölgyfás-erdő, 
Deszkáserdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Újvidék, Ófutak, Dernye, Gom
bos, Apatin, Zombor, Cservenka, Kula, Kishegyes, Csantavér, Titeli- 
fennsík (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 
1968), A. Šantić és Bajmok között, Stanišić, Regőce (Godicl 1980), 
Delibláti-homokpuszta (Stjep.-Vesel. 1953).

Gyakori az országban, sok változata van [Josifovié (szerk): Flóra 
SR Srbije 6., 1974],



119. THYMUS PANNONICUS Al l .  (Th. kosteleckyanus 
O p i z ; Th. marschallianus W i 11 d .) -  magas kakukkfű; visoka majči- 
na dušica. Máj.-aug.

A sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) faja. Eurázsiai kontinentá
lis faj. R 4; T 3; F 1-2; N 1. A. szórványos (Duna-vidék, D-T k., Tt.) 
(Soó 1968,1980).

Kamarás (Lányi 1914), Ludaspuszta és Horgos között (Prodan 
1915), Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951), Fruska gora (Čolović 1956), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Gu- 
elmino 1968),Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban, sok változata ismeretes [Josifovié (szerk): 
Flóra SR Srbije 6., 1974],

120. TRAGOPOGON FLOCCOCUS W . e t K . -  homoki 
bakszakáll; peščarski kozobrad. Jún.-júl.

A homokpuszták (Festucion vaginatae) eleme. Pannóniai endemi
kus faj. R 5; T 4; F 1-2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó
1970,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Kelebiai-, 
Deszkás- és Szelevényi-erdő (Sturc 1956, 1973), Csávoly (Godicl 
1980), Szabadka (Obradovié et al. 1982), Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Al
sókabol, Sajkásszentiván -  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Deliblát 
(Stjep.-Vesel. 1953; Sigunov 1970, Obradovié et al. 1982).

A Duna-mellék homokján [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 
1975].

121. TRIBULUS TERRESTRIS L. subsp. orientalis (Ker n . )  
D ó s t .  -  királydinnye; babin zub. Ápr.-szept.

Homokpuszták laza homokján (Festucion vaginatae) gyomként is 
(Tribulo-Eragrostis). Kozmopolita faj. R 4—5; T 4-5; F 1; N 2. A., Duna- 
vidék, D-T k. gyakori, Tt. (Soó 1970,1980).

Királyhalom (Degen 1904), Szelevényi-puszta, Horgos (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Hajdújá
rási-, Kelebiai- és Deszkáserdő (Sturc 1949, 1962), Szelevényi-erdő, 
Csávoly (Godicl 1980), Tavankúti-erdő (Sturc-Franc 1989).



Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Ró
mai sáncok -  Feichtinger nyomán. Ugyanez a szerző említi Zsablya 
környékéről, a Titeli-fennsíkon (Prodan 1915), Deliblát (Broz 1951, 
Stjep.-Vesel. 1953), Szerémség (Slavnié 1953), Rakovac, Berkasovo 
(Obradovié 1973), Béreg (Godicll980).

Bánátban fordul elő a var. orientalis ( K e r n . )  Beck [Josifovié 
(szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].

122. TRIFOLIUM ANGULATUM W. e t K. -  sziki here; 
slatinska detelina. Júl.-aug.

Szikespuszták növénye (Festucion pseudovinae). Balkáni-kauká
zusi faj. R 2 (halophila); T 4; F 1-2; N 1. A. szórványos, Duna-vidék, 
D-T k., Tt. gyakoribb (Soó 1966,1980).

Kapitányrét (Csornai Richárd Ökológiai Egyesület botanikai 
munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék és környéke (Zorkóczy 1896), Bez
dán, Apatin, Bácsordas, Dernye, Bács, Bogyani, Alsókabol, Ófutak 
(Prodan 1915), Szerémség (több helyen is) (Slavnié 1953), Óbecse 
(Kovács 1929).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972).

123. TRIFOLIUM DIFFUSUM E h r h . -  buglyos here; purpur- 
na detelina. Jún.-júl.

Kontinentális tölgyesek (Aceri-Quercion) növénye, valamint pusz
tagyepeké (Festucion mpicolae). Pontusi-mediterrán faj. R 2-3; T 4; F 1-2; 
N 1. A. szórványos, Duna-vidék, D-Tk., Tt. (Soó 1966,1980).

Kishomok (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora (Obradovié 1966,1971).
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4. (1972), Sárié (szerk.): Flóra 

SR Srbije 10. (1986).

124. TRIFOLIUM MONTANUM L. -  hegyi here; bela brdska 
detelina. Máj.-aug.

Kaszálórétek (Arrhenatheretea), száraz rétek (Festuco-Brometea), 
tölgyesek (Quercetea) növénye. Eurázsiai faj. R 4; T 2; F 2; N 1-2. 
Általában gyakori, Tt. ritka (Soó 1966,1980).



Királyhalom (Degen 1904), Királyhalom, Kamarás, Szelevényi- 
puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 
1915), a Bácsszőlős és Horgos között elterülő réteken (Sturc 1960,
1972), Tölgyfás-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Futak, Alsókabol -  Zorkóczy nyomán, Bez
dán (Prodan 1915), Karlóca, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), Delibláti-ho
mokpuszta (Wagner 1914), Óbecse „nagyon ritka” (Kovács 1929), De
liblát (Broz 1951), Fruska gora (Colovié 1956).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972],

125. TRIFOLIUM PÁTENS Sc h r e b .  in S t u r  m -  terpedő 
here; žuta detelina. Jún.-aug.

Kaszálórétek (.Molinio-Arrhenatherea) növénye. Szubmediterrán 
faj. R 2-4; T 4; F 3; N 2. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1966,1980).

Körösi-erdő (Gajié 1986).
Vajdaságból nem jegyzik.
Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].

126. TRIGLOCHIN MARITIMUM L. -  tengerparti kígyófű; 
primorski trozubac. Máj.-aug.

Sósrétek (Juncion gerardü) növénye. Cirkumpoláris faj. R 3-4 
(halophila); T 2; F 4; N ?. A., Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), nedves rét a Ludasi-tó partján 
(Sturc 1958,1962,1973).

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse (Kovács 1929), Szenttamás (Slav
nié, Atanackovié 1958).

Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): Hajdújárás, Horgos, 
Bánát.

127. TRIGLOCHIN PALUSTRE L. -  mocsári kígyófű; barski 
trozubac. Jún.-szept.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Cirkumpoláris faj. R 3-4; 
T 2; F 4; N 1. A., de a Tt. ritka (Soó 1973,1980).

A Ludasi-tó mellett (Prodan 1914, 1915), nedves rét a Ludasi-tó 
keleti partján (Sturc 1958,1962,1973).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkaboli-rétség, Hadisziget -  Zorkóczy 
nyomán (Prodan 1915), Óbecse „gyérül” (Kovács 1929), Újvidék, Zen
ta (Atanackovié 1958).



Elég ritka [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975, Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

Nagyon ritka, talán visszahúzódóban (Bózsa 1994 -  szóbeli közlés).

128. TRIGONELLA PROCUMBENS (Bess . )  R e h b . - s z i 
ki lepkeszeg; polegla smiljkita. Jún.-júl.

Kaszálórétek növénye (Arrhenatheretea). Pontusi-mediterrán faj. 
R 4-3; T 4; F 2-3; N 2. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1966,1980).

Királyhalom (Lányi 1914), a Kelebiai- és Ludasi-tó partján (Sturc
1973).

Vajdasági lelőhelyek: Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 
1968).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].

129. VALERIANA OFFICINALIS L. -  mezei (orvosi) macska- 
gyökér; odoljen. Júl.-aug.

Üde rétek növénye (Molinietalia), láperdőben (Alnetea) is jelen 
lehet. Eurázsiai faj. R 3-4; T 2-3; F 3-4; N 2-3. Általában gyakori (Soó
1966,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szelevényi-erdő, Körösi-erdő (Sturc 1979), Bukvaé, Körösi
erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget (Kitaibel 1800), Delibláti-ho
mokpuszta (Wagner 1914), a Duna szigetein (Prodan 1915), Óbecse 
„a legnagyobb ritkaság” (Kovács 1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.- 
Vesel. 1953), nedves réteken Péterváradnál (Colovié 1956).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].

130. VERBASCUM AUSTRIACUM S c h o t t  ex R.  e t  
S c h . -  osztrák ökörfarkkóró; austrijska divizma. Jún.-aug.

Száraz tölgyesek (Queceteá) növénye, de előfordul sztyepréteken 
is (Festucetalia valesiacae). Dél-európai faj. R 3-4; T 4; F 2-3; N 2-3. A. 
szórványos (Soó 1968,1980).

A Vértó északi, magasabb partján (Sturc 1959).
Vajdasági lelőhelyek: Kiszács -  Kupcsok nyomán, Zsablya, Ró

mai sáncok, Újvidék és Káty -  a vasútvonal mentén -  Feichtinger



nyomán (Prodan 1915), Fruska gora (Čolović 1956), Zenta (Guelmino 
1968), Deliblát (Obradović-Panjković 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6. (1974): Vajdaságból csak a 
Fruska gorát és Kikindát jelöli. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

131. VERBASCUM PHOENICEUM L. -  lila ökörfarkkóró; 
modrocvetna divizma. Ápr.-júl.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae). Eurázsiai faj, kon
tinentális jelleggel. R 3-4; T 4; F 2-3; N 2. Általában gyakori (Soó
1968,1980).

Királyhalom, Kamarás, Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyha
lom (Lengyel 1915), Szelevényi-erdő, Palics (Sturc 1959, 1960), Körö
si-erdő, Deszkáserdő, Csikéria (Gajié 1986), Bácsszőlős és Horgos kö
zött fehérvirágú egyed is akad 1. albiflorum P f u n d és a Fodor-dűlő- 
nél egy sárgavirágú egyed, talán a subsp. flavidum ( Bo i s s . )  
B o rn m . (Zrnié-Sturc 1987).

Vajdasági lelőhelyek: Karlovci, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), Verse- 
ci-hegység (Bernatsky 1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Újvidék és Futak között, Kabol, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Óbe
cse -  Kovács nyomán, Gádor, Regőce (Prodan 1915), Čortanovci, Ti
teli-fennsík (Čolović 1956), Zenta (Guelmino 1968), a Titeli-löszplató- 
ról több változatát közlik (Stanojev-Boža 1984),

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974],

132. VERONICA PROSTRATA L. -  lecsepült veronika; polegla 
čestoslavica, (IV-VI.). Ápr.-jún.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae). Eurázsiai faj, kon
tinentális jelleggel. R 4-3; T 3; F 2; N 2. Általában gyakori (Soó 1968, 
1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), Királyhalom, Szelevényi-puszta, Kama
rás (Uinyi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Bácsszőlős és Horgos 
között -  te ijedőben (Sturc 1973), Tölgyfás- és Körösi-erdő, Csávoly 
(Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Der- 
nye, Bezdán, Zombor, Verbász, Gádor, Regőce (Prodan 1915), Delib
lát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Čolović 1956), Óbe



cse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), Titeli-löszplató (Stojano
vié 1983, Stanojev-Boža 1984).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

133. VERONICA SPICATA L. -  macskafarkú veronika; klasasta 
éestoslavica. Júl.-szept.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 2; 
F 2-3; N 1-2. Általában gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő, Kamarás (Lányi 1914), Ludasi-tó 
keleti magas partjának lejtőjén, a Szelevényi-erdő peremén (Sturc
1958,1972,1973), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Karlóca, Dél-Bánát, Delibláti-homokpuszta 
(Kitaibel 1800), Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Titeli-fennsík, 
Apatin, Ófutak (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Deliblát (Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruška gora (Čolović 1956).

Gyakori az egész országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

134. XERANTHEMUM ANNUUM L. -  ékes vasvirág; jedno- 
godišnja slamnica. Jún.-szept.

Sztyeprétek növénye (Festucetalia valesiacae). Pontusi-mediterrán 
faj. R 3-4; T 4; F 2; N 2. Elég gyakori, Tt. ritkább (Soó 1970,1980).

Kamarás Horgosnál (Lányi 1914), Szabadka határában (Sistak) 
egy példány (Sturc 1960).

Vajdasági lelőhelyek: Bežanija, Dél-Bánát (Kitaibel 1800), Ver- 
seci-hegység (Bernatsky 1901), Kabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík-  
Zorkóczy nyomán, Zombor, Szabadka (Prodan 1915), Deliblát (Broz 
1951), gyakori a Szerémségben (Kupcsok 1915), Fruska gora (Colovié 
1956), Zenta (Guelmino 1968).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975].

6.1. Pótlások a IV. csoporthoz

135. ACHILLEA PANNONICA S c h e e l e  -  magyar cickafark; 
panonski sporiš (hajdučka trava). Jún.-szept.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) növénye. Kelet-közép-európai 
faj. R 4; T 4; F 2; N 1-2. A. gyakori, Duna-vidék, D-T k., Tt (Soó
1970,1980).



„Homokon Palicson nagy mennyiségben” (Prodan 1915), Desz
káserdő (Sturc 1959).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951), Kanizsa, Horgos (Slavnié, Atanackovié 1958), Titeli-löszplató 
(Stanojevié 1983).

A. millefolium ( Schee l e )  Hayek .  gyakori az egész országban 
[Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975].

136. ACHILLEA SETACEA W. e t K. -  pusztai cickafark; 
dlakavi sporiš (hajduéka trava). Jún.-aug.

Szikespuszták (Festucion pseudovinae), sztyeprétek (Festucetalia 
valesiacae) növénye. Eurázsiai-mediterrán faj. R 4 (halophila); T 4; F 2; 
N 1. A. eléggé gyakori (Soó 1970,1980).

Prodan (1915) homokos, szikes termőhelyekről jelöli, Szabadka 
(Obradović-Boža 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Fruska gora körzete (Colovié 1956), Delib
lát (Obradovic-Panjkovié 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

137. ARABIS AURICULATA Lám.  (A. recta V i l i . ) -  egye
nes ikravirág; ušasta gušarka. Apr.-máj.

Száraz gyepek (Brometalia) növénye. Mediterrán-pontusi faj. R 4; 
T 4; F 2; N 2. A. szórványos: Duna-vidék, D-T k., Tt. ritka (Soó 1968, 
1980).

Királyhalom (Degen 1904, Lengyel 1915), Királyhalom, Szelevé- 
nyi-erdő (Lányi 1914), Palics (Prodan 1915), Palicstól keletre (Sturc
1959), Bukvaé, Körösi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-komokpuszta (Wagner 1914), Új
vidék és Futak között, Titeli-fennsík -  Zorkóczy nyomán, ő még 
Stražilovorol is említi, Regőce (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953).

A f. auriculata: Fruska gora, Deliblát [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 3., 1972], Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).



138. ASPARAGUS OFFICINALIS L. -  közönséges spárga, 
nyúlárnyék; obična špargla. Máj.-jún.

Tölgyesek (Quercetea), száraz gyepek (Festuco-Brometea), irtások 
(iOriganetalia) növénye. Eurázsiai. R 4-3; T 3; F 2; N 2-3. Általában 
gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914; Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 
1915), Deszkás-, Kelebiai- és Szelevényi-erdő (Sturc 1956, 1959), 
Tölgyfás-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Ókér, Újvidék (Kitaibel 1800), Versed - 
hegység (Bernatsky 1901), Kiszács -  Kupcsok nyomán, Hadisziget -  
Zorkóczy nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Zombor, 
Csantavér (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Delibláti-homok
puszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Colovié 1956), 
Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Josifovié (szeric): Flóra SR Srbije 7. (1975): Vajdaságból csak a 
Fruska gorát, Deliblátot és Szerémséget említik.

139. ASPERULA CYNANCHICA L. -  ebfojtó müge; crvena la- 
zarkinja. Jún.-aug.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) növénye. Szubmediterrán-pon- 
tusi faj. R 4; T 4; F 1-2; N 1-2. Általában gyakori (Soó 1966,1980).

Királyhalom, Kamarás (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 
1915), Palics (Prodan 1915), Ludasi-tó partja (Rafajlović-Seleši 1957), 
Ludasi-tó keleti magas partja (Sturc 1958), Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Slankamen, Zimony, Deliblát (Kitaibel 
1800), St. Slankamen mellette (Kupcsok 1915), Kabol, Római sáncok, 
Zsablya -  Feichtinger nyomán, Újvidék, Kishegyes, Csantavér (Prodan 
1915), Óbecse (Kovács 1929), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), 
Fruska gora (Colovié 1956), Zenta (Guelmino 1968), Titeli-löszplató 
(Stojanovié 1983).

Általában gyakori az országban, a var. hirsuta H e u f f .  a 
Delibláti-homokpusztán [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].

140. ASTERTRIPOLIUM L. subsp.pannonicus ( J acq . )  Soó
-  sziki őszirózsa; panonski zvezdan. Jún.-szept.

Szikesek (Festuco-Puccinellietea) növénye. Eurázsiai faj. R 0 (ha
lophila); T 3-4; F 0; N 2-3. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó
1970,1980).



A Palicsi-tó és a Sóstó partján (Prodan 1914, 1915), Királyhalom, 
Kamarás, Horgos (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Palicstól 
Horgosig kisebb-nagyobb foltokban elég gyakori (Sturc 1956, 1959), Pa
lics, Szabadka és Horgos között (Godicl 1980), Hajdújárás (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: az összes szikesen (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929), a f. depressus Ki t .  is. Deliblát (Broz 1951), Fruska 
gora körzete (Čolović 1956), Zenta, a var. depressus (Guelmino 1968), 
Pétervárad, Kuzmin (Obradovié 1973), Horgos és Kanizsa, valamint 
Kanizsa és Zenta között (Godicl 1980), Bácska nyugati szikesein (Pa- 
rabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7. (1975), Sárié (szerk.): Flóra 
SR Srbije 10. (1986).

141. ATRIPLEX LITTORALIS L. -  parti laboda; morska lobo- 
da. Júl.-szept.

Szikesek (Festuco-puccinellietea) növénye. Eurázsiai (mediterrán) 
faj. R 0; T 4; F 2-3; N 4-5. A. elég gyakori (Soó 1970,1980).

Horgos, Palics (Slavnié, Atanackovié 1958), Horgos felé a Fodor
dűlőnél egy kisebb mélyedésben (Sturc 1972), Gajié (1986) is említi a 
fajt lelőhely megnevezése nélkül.

Vajdasági lelőhelyek: szikeseken: Alsókabol -  Zorkóczy nyomán, 
Apatin, Bezdán, Monostorszeg (Prodan 1915), Fruska gora körzete 
(Čolović 1956), Zenta -  szikes útszélen, vaksziken (Guelmino 1968), 
Deliblato (Obradovié-Panjkovié 1980).

A vajdasági szikeseken [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2., 1970].

142. BOLBOSCHOENUS MARITIMUS (L.) P a l l a  -  zsióka; 
visoka zuka. Jún.-aug.

A sziki mocsár (Bolbochoenion), általában a szikes mocsarak 
(Puccinellietalia) növénye. Kozmopolita faj. R 3-4 (halophila); T 0; F 4; 
N 3. A. elég gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom, Horgos (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), 
a Ludasi-tó partvidéke (Rafajlović-Seleši 1957), a Vértó és a Sóstó 
körül (Sturc 1956/1973), a Palicsi-tó medrében (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Tündéres és Sajkásszentiván -  Feichtinger 
nyomán, Gádor -  szikesek szálán, a var. vidgaris és var. compactus



(H o f f m .) Újvidék rétjein -  Kupcsok nyomán (Prodan 1915), Óbecse 
(Kovács 1929), Zenta: „tömeges a szikes tavak partján” (Guelmino 1968).

Gyakori az országban. Előfordul a Delibláti-homokpusztán is 
[Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976]. Becse, Újvidék, Bajsa 
[Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

143. BRACHYPODIUM SYLVATICUM ( H u d s . )  R . e t
S c h . -  erdei szálkaperje; šumska pasjaéa. Júl.-aug.

Lomberdők (Querco-Fagetea, Quercetea) eleme. Eurázsiai-medi- 
terrán faj. R 3 ^;  T 3; F 3-4; N 3. Általában gyakori (Soó 1973,1980).

Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  Kovács nyomán (Prodan 1915), 

Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), 
Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976, 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

144. CALAMINTHA CLINOPODIUM S p e n n e r (Clinopodi- 
um vulgare L.) -  borsfű; obiéna marulja. Júl.-szept.

Tölgyesek (Quercetea) növénye. Cirkumpoláris faj. R 4; T 2; F 0; 
N 2. Általában gyakori (Soó 1968,1980).

Ludasi-tó keleti partjának magas lejtőjén (Sturc 1957), Hajdújá
rás, Tölgyfás-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica és Venac között, Rakovac, Beo- 
čin (Zorkóczy 1896), Római sáncok -  Feichtinger nyomán, Duna men
ti erdők szélein (Prodan 1915), Óbecse: „csak egy lelőhelye van” (Ko
vács 1929), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), 
Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

145. CAREX DIVISA H u d s .  -  csátés sás; razdeljena oštrica. 
Ápr.-jún.

Sósrétek (Juncion gerardii), láprétek (Molinion) növénye. Dél- 
eurázsiai faj. R 4 (halophila); T 0; F 4; N ?. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. 
(Soó 1973,1980).

Kishorgos (Lányi 1914), Ludaspuszta (Prodan 1915), Ludasi-tótól 
keletre (Sturc 1959), Deszkáserdő (Gajié 1986).



Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Sajkásszentiván -  Zorkóczy 
nyomán, Gádor, Zombor, Nemesmilitics (Prodan 1915), Óbecse, „leg
inkább szikes helyen” (Kovács 1929).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976].

146. CAREX ELATA A l l . -  zsombéksás; kruta oštrica. Ápr.-
máj.

Zsombéksásos (Caricetum elatae) egyébként mocsári-lápi növény. 
Közép-európai faj. R 3; T 3; F 4; N 2. A. ma mindinkább ritkul (Soó
1970,1980).

Királyhalom (Lengyel 1915), Palicstól keletre a vasútvonal men
tén, a valamikori Kővágó iskola közelében (Sturc 1950), Bukvaé (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kaboli- és Kátyi-rét -  Zorkóczy nyomán, Tün- 
déres -  Feichtinger nyomán, Gombos, Monostorszeg (Prodan 1915), 
Csíkér, Béla bara (Kovács 1929), Deliblát (Obradovié-Panjkovié 1980).

Gyakori Vajdaságban, helyenként szűkebb Szerbiában is [Josifo
vié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976],

147. CAREX LIPARICARPOS G a u d . (C. nitida H o s t) -  fé
nyes sás; sjajna oštrica. Ápr.-máj.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és homokpuszták (Festucion 
vaginatae) növénye. Pontusi-mediterrán faj. R 3-4; T 4; F 2; N 2. A. 
Duna-vidék, D-T k. gyakori (Soó 1973,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Szabadka: „homokos vidékeink 
jellemző növénye” (Prodan 1915), Tölgyfás-erdő, Deszkáserdő (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Obradovié-Panj
kovié 1980).

Vajdaságban és Szerbia hegyvidékein [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 8., 1976].

148. CAREX OEDERI R e t z . (C. serotina M é r a t ) -  iszapsás; 
ederova (kasna) oštrica. Máj.-jún.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea, Juncion gerardii) növénye. Eurá
zsiai faj. R 3; T 2-3; F 4; N 2. A. Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915).



Vajdasági lelőhelyek: Óbecse -  a Csík-ér és a csatorna mentén 
(Kovács 1929).

Helyenként előfordul az ország területén [Josifovié (szerk): Flóra 
SR Srbije 8., 1976, Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

149. CAREX PANICEA L. -  muharsás; resasta oštrica. Máj.-jún. 
Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Eurázsiai flóraelem. R 3;

T 2-3; F 4; N 2. A. szórványosan -  Duna-vidék, D-T k. (Soó 1973,1980). 
Körös-ér (Lányi 1914), Körösi-erdő, Palics (Prodan 1915). 
Vajdasági lelőhelyek: ?
Helyenként Vajdaságban -  Szerémség, Újvidék, Fruska gora és 

szűkebb Szerbia [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

150. CAREX STENOPHYLLA W a h 1 b g . -  keskenylevelű sás; 
uskolisna ostrica. Ápr.-júl.

Szikesek (Festuco-Puccinellietea), homokpuszták (Festucion vagi
nataé), pusztagyepek (Festucion rupicolae) növénye. Cirkumpoláris faj. 
R 3-A (halophila); T 3; F 2; N 2. A. gyakori (Soó 1973,1980).

Szelevényi-puszta, Horgos (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 
1915), Szabadka, Ludaspuszta „tipikus homoklakó” (Prodan 1915), 
Szabadka és Horgos között (Godicl 1980), Csikéria, Tölgyfás-. Desz
kás- és Körösi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Sajkásszentiván, Regőce (Prodan 
1915), Béreg, Apatin, Horgos és Kanizsa között (Godicl 1980), Bácska 
nyugati szikesein (Parabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Deliblát, Újvidék környéke, Fruska gora [Josifovié (szerk): Flóra 
SR Srbije 8., 1976].

151. CAREX SUPINA W a h 1 b g . -  gindár sás; savinuta oštrica. 
Ápr.-máj.

A homokpuszták (Festucion vaginataé) és a pusztagyepek (Festu
cion rupicolae) növénye. Kontinentális jellegű eurázsiai faj. R 4; T 3; F 2; 
N 1-2. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1973,1980).

„Homoki erdő” (Lányi 1914).
Vajdasági lelőhelyet nem találtam.
Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije nem említi.



152. CARTHAMUS LANATUS L. -  vadpórsáfrány; obiéni bo- 
ljad. Jún.-aug.

Pusztagyepek (Festucion rupicolae), száraz legelőgyepek (Cyno- 
donto-Festucion) növénye. Közép-dél-eurázsiai faj. R 4; T 4; F 2; N 2-3. 
A., Duna-vidék, Tt. (Soó 1970,1980).

Szabadka és Zombor között (Prodan 1915), Szabadka (Sistak) 
(Sturc 1961), a Tölgyfás-erdő egy tisztásán (Zmié-Sturc 1987).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica, Karlovci, Krušedol, Beška (Zor
kóczy 1896), a Tisza vidékén, Óbecse -  Kovács nyomán, Zsablyánál -  
Feichtinger nyomán, a Titeli-fennsíkon, Alsókabol (Prodan 1915), 
Fruska gora (Čolović 1956).

A var. creticus (L.) Hol .  elterjedt [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 8., 1976], Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

153. CENTAUREA MICRANTHOS S.G.  Gme l .  -  útszéli 
imola; sitnocvetni različak. Jún.-szept.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) és homokpuszták (Festucion 
vaginatae) növénye. Európai-mediterrán faj. R 4; T 4; F 2; N 1. Eléggé 
gyakori, leginkább az Alföld homokján (Soó 1970,1980).

A szabadka-horgosi vasútvonal mentén (Sturc 1959), Szabadka 
(Obradović-Boža 1986), a Tölgyfás-erdő peremén (Zmié-Sturc 1987).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék -  Kupcsok nyomán, Kabol, Saj
kásszentiván, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán. Római sáncok -  Feich
tinger nyomán, Titeli-fennsík (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), 
Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956), 
Zenta (Guelmino 1968).

A C. stoebe L. subsp.micranthos ( G m e l . )  Hayek  gyakori az 
országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 1975].

154. DIANTHUS PONTEDERAE Ke r n .  -  magyar szegfű; 
divlji karanfil. Máj.-júl.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) eleme. Pannóniai szubendemi- 
mus faj. R 4; T 4; F 2; N 1-2. A. gyakori (Soó 1970,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő, Kamarás -  D. carthusianorum L. 
subsp. sabuletorum H e u f f . néven (Lányi 1914), Királyhalom -  D. ponte- 
derae Kern.  néven (Lengyel 1915), Szabadka -  D. sabuletorum H e u f f .



néven (Prodan 1915), a horgosi vasútvonal mentén elterülő réteken, 
fehérvirágú egyedek is -  /. lactiflorus K á r p . (Sturc 1960, 1972,1973), 
Szabadka és Horgos között a Szelevényi-erdőben (Godicl 1980), Sza
badkától északra (Czékus in Obradovié 1982).

Vajdasági lelőhelyek: Ókér, Újvidék, Karlóca, Rakovac, Beočin, 
írig, Bežanija, Vojlovica (Kitaibel 1800), Čerević (Đurašin 1933), Titeli- 
fennsík (Kupcsok 1915), Kabol, Sajkásszentiván, a Futaki-erdő tisztásai, 
Bezdáni-erdő, Zombor (Šikara), Regőce, Titeli-fennsík (Prodan 1915), 
Fruska gora (Čolović 1956), Čortanovci, Katunske livade (Obradovié 
1966), Andrevlje (Obradovié 1971), Horgos és Kanizsa között (Godicl 
1980), Deliblát (Obradovié 1982), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 2., 1970].

155. FRANGULA ALNUS M i 11. -  kutyabenge; krkavina. Máj.-aug.
Lomberdők (Querco-Fagetea) növénye. Eurázsiai faj. R 2-3; T 3-4;

F 3; N 2. Általában gyakori (Soó 1966,1980).
Körösi-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Karlóca (Kitaibel 1800), Verseci-hegység 

(Bematsky 1901), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Futaki-erdő
-  Zorkóczy nyomán, a Duna szigetein, Zombor, Bezdán (Prodan 
1915), Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 
1956), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].

156. GERÁNIUM ROBERTIANUM L. -  nehézszagú gólyaorr; 
pastirski zdravac. Máj.-szept.

Lomberdők (Querco-Fagetea) növénye. Eurázsiai faj, ma kozmo
polita. R 0; T 0; F 3; N 3-4. A. szórványos (Soó 1966,1980).

Tölgyfás-erdő Zrnié, Sturc 1984).
Vajdasági lelőhelyek: Verseci-hegység (Bematsky 1901), árnyas 

erdőkben -  Kabol, Futak -  Zorkóczy nyomán, Óbecse -  Kovács nyo
mán, Bács, Bácsordas, Dernye, Bezdán, Apatin, Zombor (Prodan 
1915), Delibláti-homokpuszta (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolo- 
vié 1956).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].



157. GRATIOLA OFFICINALIS L. -  orvosi csikorgófű; obični 
prolevak. Jún.-aug.

Mocsár- és láprétek (Molinietalia, spec. Agrostion) növénye. 
Eurázsiai faj. R 0; T 2; F 4; N ?. A. gyakori (Soó 1968,1980).

Nedves réten, Bácsszőlős és Horgos között (Sturc 1972).
Vajdasági lelőhelyek: Slankamen (Kitaibel 1800), Delibláti-ho

mokpuszta (Wagner 1914), Káty és Kabol rétjei, Hadisziget -  Zor
kóczy nyomán, Vajska, Demye, Apatin, Bezdán (Prodan 1915), Sze
rémségben gyakori (Slavnié 1953), Fruska gora körzete (Colovié
1956), Zenta (Guelmino 1968).

Általánosan elteijedt a síkságon, de nem mondható gyakorinak. 
Szerbia területéről 14 helyet jelölnek meg [Josifovié (szerk): Flóra SR 
Srbije 6., 1974].

158. HOLOSCHOENUS VULGÁRIS Link -  szürke káka; 
obiéna vezlica. Máj.-jún.

Homokpuszták (Festucion vaginataé) növénye. Eurázsiai-medi- 
terrán faj. R 4; T 4; F 0; N 2. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. (Soó 1968, 
1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), többfelé is nedvesebb homok- 
pusztagyepben (Sturc 1956, 1973), a Ludasi-tó partján (Rafajlovié-Se- 
leši 1957), Tölgyfás-, Deszkás- és Körösi-erdő, Csikéria (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kabol, Káty, Hadisziget -  Zorkóczy nyo
mán (Prodan 1915), Beoéin mellett (Kupcsok 1915), Óbecse „helyen
ként” (Kovács 1929), Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Veseli. 
1953).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976].

159. JUNCUS GERARDII Lois.  -  sziki szittyó; obiéna sita. 
Jún.-szept.

Szikesek növénye (Festuco-Puccinellietea) spec. sósrétek társulásal
kotó faja (Juncion gerardii). Cirkumpoláris flóraelem. R 4-3 (halophila); 
T 0; F 4; N 3. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. gyakori (Soó 1973,1980).

Horgos (Lányi 1914), a Ludasi-tó partvidéke (Prodan 1914), Ki
rályhalom (Lengyel 1915), Horgos, Palics (Slavnié-Atanackovié 1958),



Bácsszőlős és Horgos között szikes réteken (Zrnié-Sturc 1984), Haj
dújárás, Szelevényi-rét (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: nedves, szikes helyeken: Gádor, Nemesmi- 
litics (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Szerémségből ismertet 
néhány lelőhelyet Slavnié (1953), továbbá Bezdán, Apatin, Zombor, 
Futak, Kanizsa, Martonos, Zsablya, Zenta, Szenttamás, Szivác (Ata- 
nackovié-Slavnié 1958), Zenta -  az Orompart alatti sziken (Guelmino 
1968), Bácska nyugati szikesein is (Parabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Zenta környékén, Pétervárad, Čortanovci, Kamenica [Josifovié 
(szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976, Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 
1986].

160. LATHYRUS PALUSTRIS L. -  mocsári lednek; modri gra- 
or. Jún.-aug.

Nedves rétek (Molinio-Junceíea) növénye. Cirkumpoláris faj. R 4; 
T 2; F 4-5; N 2. A. szórványos (Soó 1966,1980).

Körösi-erdő (Gajié 1986).
Vajdasági lelőhelyek: Újvidék, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, 

Futak -  Schneller nyomán (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1915, 
1929).

Ratno ostrvo, Fruška gora, „valószínű, más vidékeken is szórvá
nyos” [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].

161. LATHYRUS PRATENSIS L. -  parlagi lednek; žuti graor. 
Jún.-aug.

Kaszáló- és nedves rétek (Arrhenatheretea, Molinio-Juncetea) nö
vénye. Eurázsiai faj. R 4-3; T 3; F 0; N 3. Általában gyakori (Soó 1966, 
1980).

Ibolyás-erdő melletti nedves rét (Sturc 1972), Körösi-erdő (Gajié 
1986).

Vajdasági lelőhelyek: Karlóca (Kitaibel 1800), Kiszács -  Kup
csok nyomán, Kabol, Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Demye, Kula 
(Prodan 1915), Óbecse „a Tisza füzeseiben” (Kovács 1929), Zenta 
(Guelmino 1968).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4.,
1972],



162. LITHOSPERMUM OFFICINALE L. -  kőmagvú gyöngykö
les; obična vrapseme. Jún.-júl.

Tölgyesek (Quercetea) növénye. Eurázsiai faj. R 4; T ?; F 2; N 2-3. 
Általában gyakori (Soó 1968,1980).

Királyhalom: „az erdő ritkább helyein” (Lengyel 1915), Szelevényi- 
erdő (Sturc 1969).

Vajdasági lelőhelyek: Zombor (Sikara) (Prodan 1915), Óbecse: 
„gyakorinak nem mondható” (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

163. MELICA TRANSSYLVANICA S c h u r  -  erdélyi gyöngy- 
perje; transilvanijska suzica. Máj.-júl.

Sztyeprétek (Festucetalia valesiacae) növénye. Eurázsiai faj konti
nentális jelleggel. R 4; T 3-4; F 2; N 1. A., Duna-vidék, D-T k., Tt. 
szórványosan (Soó 1973,1980).

Zombor és Szabadka között a vasút mentén, Szabadkától északra 
(Prodan 1915), a Ludasi-tó keleti magas partján (Sturc 1958, 1973), 
Tölgyfás- és Deszkáserdő, Hajdújárás (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Karlovci (Kupcsok 1915), Óbecse -  Kovács nyomán, Zombor (Prodan 
1915), Fruska gora (Čolović 1956).

Szerbiában elterjedt [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976]. 
Szabadka, Zombor, Kula [Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

164. MOLINIA COERULEA (L.) M ö n c h -  kékperje; obiéna 
beskoljenka. Jún.-aug.

Nedves rétek (Molinio-Juncetea) növénye. Európai faj. R 0; T 2-3; 
F 3-4; N 1. A. keleti részén általában ritka (Soó 1973,1980).

Királyhalom (Lányi 1914, Lengyel 1915), körösi kaszálók (Prodan 
1915), a Bácsszőlős és Horgos közötti rétek (Sturc 1972), Tölgyfás- 
erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: nedves helyeken Szerémségben (Zorkóczy 
1896), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Óbecse „szálanként” 
(Kovács 1929), Deliblát (Stjep.-Vesel. 1953).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976, 
Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].



165. MYRIOPHYLLUM SPICATUM L. -  füzéres süllőhínár; 
klasasti krocanj. Jún.-aug.

A fent említett faj hínárnövény (Lemno-potametea spec. Potami- 
on). Cirkumpoláris. R 4; T 2; F 3; N 3. A. gyakori (Soó 1966,1980).

Kamarási-tó Horgosnál (Lányi 1914), Ludasi-tó (Rafajlovié-Sele- 
ši 1957), Kelebiai-tó (Sturc 1959). Gajié (1986) a Körösi-erdő mocsa
rából közli a M. verticillatum L. fajt.

Vajdasági lelőhelyek (mind a két fajra vonatkoznak): csatorná
ban Kiszács mellett -  Kupcsok nyomán, Újvidék -  Limán, a Hadiszi
get, Kátyi-rétség mocsarai -  Zorkóczy nyomán, Újvidék és Káty töltése 
mentén -  Feichtinger nyomán, Sajkáslak, Óbecse, Zombor, Bezdán, 
var. pinatum ( W a 11 r .) Újvidék (Čolović 1956), Zenta -  Holt-Tisza- 
ág (Guelmino 1968).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5.,
1973].

166. OENANTHE AQUATICA (L.) Poi r .  ex Lám. -  mé- 
telykóró; obiéna trbulja. Jún.-aug.

Nádasok (Phragmitetea) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 3; F 5; N 2-3. 
A. gyakori (Soó 1966,1980).

Kamarási-tó (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915), a Ludasi- 
tó északi lapos partjának nádasában egy kisebb populáció (Sturc
1957), Kelebiai-tó, Bukvaé (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Újvidék, Káty, Zsablya -  Feichtinger nyo
mán, a Duna szigetein, Alsókabol, Zombor, Monostorszeg (Prodan
1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968).

Az alábbi helyen fordul elő Szerbiában: Fruska gora körzete, 
Belgrád körzete, Smederevska Palanka, Negotin, Kragujevac (Crna 
bara), Knjaževac [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973]. Sárié 
(szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): Délkelet-Szerbiában elterjedt.

167. ONONIS ARVENSIS L. (O. hircina J a c q .) -  mezei iglice; 
kozji gladiš. Júl.-aug.

Üde kaszálórétek (Molinio-Juncetea) növénye. Eurázsiai faj, 
kontinentális jelleggel. R 4-3; T 3; F 3; N 3. Általában gyakori (Soó 
1966, 1980).



A Hajdújárási-erdő szélén, néhány egyed (Sturc 1957).
Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Újvidék -  

Kupcsok nyomán (Prodan 1915), Zenta, szikes legelőn (Guelmino 
1968), Titeli-löszplató (Stojanovié 1983).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].

168. PHLEUM PHLEOIDES (L.) K a r s t e n  -  sima komócsin; 
pravo popino prase. Jún.-júl.

Száraz gyepek (Festuco-Brometea) növénye. Eurázsiai flóraelem. 
R 3-4; T 3; F 2; N 0. A. általában gyakori (Soó 1973,1980).

Királyhalom, Szelevényi-erdő (Lányi 1914), Királyhalom (Len
gyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), Szelevényi-erdő (Sturc 1959), 
Tölgyfás- és Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), 
Fruska gora -  Kupcsok nyomán, Delibláti-homokpuszta (Broz 1951, 
Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 8., 1976].

169. POLYGONUM ARENARIUM W. e t K. -  homoki ke
serűfű; peščarski dvomik. Júl.-szept.

Homokpuszták {Festucion vaginatae) növénye. Pontusi-pannó- 
niai faj. R 4-2; T 4; F 1-2; N 1-2. A. Duna-vidék, D-T k., Tt. nagyon 
ritka (Soó 1970,1980).

Királyhalom, Kishorgos, Kamarás, Szelevényi-erdő, Pörös (Lányi
1914), Királyhalom (Lengyel 1915), Szabadka (Prodan 1915), sokfelé a 
szabadkai homokon, a nyár vége és a kora ősz szép színfoltja (Sturc 
1956, 1973), Csávoly, Szelevényi-erdő (Godicl 1980), Tölgyfás- és 
Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Saj- 
kásszentiván, Tündéres -  Zorkóczy nyomán, Feketehegy (Prodan
1915), Óbecse -  Alsórét (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 1968), De
libláti-homokpuszta (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953, Sigunov 1970, Ob
radovié et al. 1978,1979,1982), Béreg, Regőce (Godicl 1980).

Vajdaságban: Szabadka, Becse, Sajkás [Josifovié (szerk): Flóra 
SR Srbije 3., 1972]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).



170. POTAMOGETON PECTINATUS L. -  fésűs békaszőlő; 
češljasti mresnjak. Jún.-aug.

Hínárnövény (Potamogetonetea), a szikestavi hínár (Ruppion) tagja. 
Kozmopolita faj. R 3-4; T 0; F 5; N 2-3. A, elég gyakori (Soó 1973,1980).

Palicsi-tó „inkább mintP. interruptus Ki t . ” (Prodan 1915), Luda
si-tó (Rafajlović-Seleši 1957), a Vértóban az ötvenes években tömege
sen volt a Chara crinitával (Sturc 1956).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol, Káty, Futak rétjei -  Schneller 
nyomán, a Hadisziget mocsaraiban, a csatornában -  Zorkóczy nyo
mán, Budiszava, Gombos közelében (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 
1929), Zenta (Guelmino 1968).

Kelet-Szerbia, vajdasági lelőhelyet nem említenek [Sárié (szerk.): 
Flóra SR Srbije 10., 1986].

171. RHINANTHUS ANGUSTIFOLIUS C . C . G m e l .  
em.  S o ó [Rh. serotinus ( S e h ö n h e i t )  O b o r n y e m .  Hyl.;Rfc. 
major auct.; Rh. glaber L á m. ] -  nagyvirágú kakascímer; uskolisni šuš- 
kavac. Máj.-júl.

Kaszálórétek (Arrhenathereteá) növénye. Euroszibériai elem. R 3; 
T 2; F 3-4; N 2. A. szórványos, D-T k. (Soó 1968,1980).

Királyhalom mellett (Lengyel 1915), a Körös-ér mentén (Sturc
1959), Szabadka (Obradović-Boža 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget -  Zorkóczy nyomán, Zombor, 
Nemesmilitics, Cservenka, Kula stb. (Prodan 1915).

A Rh. subsp. grandiflorus (W a 11 r .) Soó gyakori az országban 
[Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 6., 1974].

172. SANGUISORBA OFFICINALIS L. -  őszi vérfű; lekovita 
dinjica, krvara. Júl.-szept.

Nedves rétek (Molinio-Junceteá) növénye. Eurázsiai faj. R 0; T 2; 
F 4; N 2. A. szórványos (Soó 1966,1980).

Szelevényi-puszta (Lányi 1914), Ludaspuszta, körösi kaszálók 
(Prodan 1915), tömeges az Ibolyás-erdővel szemben elterülő réten 
(Sturc 1958), Körösi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914, Broz 
1951, Stjep.-Vesel. 1953), Kabol, Hadisziget -  Schneller nyomán (Pro
dan 1915), Óbecse (Kovács 1929).

Gyakori az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 4., 1972].



173. SCORZONERA CANA ( C . A. Mey. )  Gr  is. (Podos- 
permum canum C. A. Mey.) -  közönséges szikipozdor; slatinski 
zmijak. Máj.-jún.

Szikesek (Festuco-PuccineUietea) növénye. Pontusi-mediterrán 
faj. R 4 (halophila); T 4; F 2-4; N 1-2. Általában gyakori (Soó 1970, 
1980).

Királyhalom, Szelevényi-puszta, Horgos -  S. jaquiniana (Ko c h ) 
Č e lak.néven (Lányi 1914), Királyhalom, szikesek (Lengyel 1915), 
Szabadka, Csantavér (Prodan 1915), a Vértó partján (Sturc 1958,
1973), Szabadka és Horgos között, a Szelevényi-pusztán, Csávoly (Go
dicl 1980), Szabadka (Obradovié et al. 1982), Hajdújárás (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Alsókabol, Sajkásszentiván, Titeli-fennsík - 
Zorkóczy nyomán, Gombos, Demye, Kishegyes (Prodan 1915), Sze
rémség, szikesen gyakori (Slavnié 1953), Martonos, Kanizsa, Újvidék, 
Zsablya, Becse, Zenta (Atanackovié 1958), Deliblát (Broz 1951; Sigu- 
nov 1970), Zenta (Guelmino 1968), Apatin, Őrszállás, Horgos és Ka
nizsa között, Fölsőhegy (Godicl 1980), Bácska nyugati szikesein is (Pa
rabuéski 1980, Kujundžić 1980).

Vajdaság, Belgrád környéke [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 
1975]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986).

174. SENECIO ERUCIFOLIUS L. subsp. tenuifolius ( J a c q . )
H.  R e i c h e n b .  ex Rothm.-keskenylevelűaggófű;velikakrsti- 
ca, kostriš. Júl.-szept.

Láprétek (Molinietalia), mocsárrétek (Agrostion) növénye. Eurá
zsiai, kontinentális faj. R 4; T 3-4; F 2-3; N 2. A. elég gyakori az alfaj, 
a típus ritkább (Soó 1970,1980).

Kishorgos, Pörös (Lányi 1914), Királyhalom (Lengyel 1915) -  
csak a típust említi, Ludaspuszta (Prodan 1915) -  szintén csak a típust 
közli, Bácsszőlős és Horgos között a réteken nem ritka (Sturc 1972), 
Palics környékén (Gajié 1975), Körösi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kishegyes és Verbász felé, Dél-Bánát: Voj- 
lovica (Kitaibel 1800), Kamenica és Venac között, Čerević (Zorkóczy 
1896), Kiszács -  Kupcsok nyomán, Római sáncok -  Feichtinger nyo
mán, Demye, Bács, Bácsordas, Apatin, Zombor (Prodan 1915), Frus
ka gora (Boža et al. 1980).



A palicsi lelőhelyet említi [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 
1975]. Sárié (szerk.): Flóra SR Srbije 10. (1986): var. tenuifolius 
( J a c q . )  DC., Vajdaság -  Szerémség (Fruska gora).

175. SERRATULA TINCTORIA L. -  festő zsoltina; obiéni 
srpac. Júl.-aug.

Indifferens faj, leginkább kaszálórétek (Molinio-Arrhenatheretea) 
növénye. Európai flóraelem. R 4-2; T 3; F 3-4; N 2-3. Általában 
gyakori (Soó 1970,1980).

Pörös, Kamarás, Horgos (Lányi 1914), Ludaspuszta, körösi lege
lők, f. alba P r o d .  (Prodan 1915), Nagykaszáló Ludastól nyugatra 
(Sturc 1958), Hajdújárás, Körösi-erdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Kamenica és Bukovac között (Zorkóczy 
1896), Delibláti-homokpuszta (Wagner 1914), Káty, Kabol, Hadisziget
-  Zorkóczy nyomán (Prodan 1915), Óbecse -  „határunktól végleg bú
csút vett” (Kovács 1929), Bezdán, Apatin, Gombos (Prodan 1915), 
Deliblát (Broz 1951, Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora körzete (Colovié 
1956).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 7., 
1975]. Var. tinctoria -  Ludaspuszta. Újvidéken a var. lancifolia S . F. 
Gray [Saric (szerk.): Flóra SR Srbije 10., 1986].

176. SIUM LATIFOLIUM L. -  széleslevelű békakorsó; obiéni 
hrenak. Jún.-aug.

Nádasok (Phragmitetea) növénye. Eurázsiai faj. R 3-4; T 3; F 5; N 3. 
Általában gyakori (Soó 1966,1980).

Ludasi-tó partvidékének északkeleti sarka (Sturc 1959), Körösi
erdő, Bukvaé (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Hadisziget (Kitaibel 1800), Zombor, Der- 
nye, Újvidék (Prodan 1915), Óbecse (Kovács 1929), Zenta (Guelmino 
1968).

Obedska bara, Fruska gora körzete, Újvidék környéke stb. [Josi
fovié (szerk): Flóra SR Srbije 5., 1973].



177. TURRITIS GLABRA L. -  toronyszál; veliki prostrel. Máj.-
jún.

Tölgyesek (Quercetea) növénye. Cirkumpoláris faj. R 4; T 2-3; F 2-3; 
N 2. A. szórványos -  Duna-vidék, D-T k., Tt. ritka (Soó 1970,1980).

Szabadka (Kitaibel 1800), a Deszkáserdő egyik fenyvesének pere
mén (Sturc 1959), Tölgyfás- és Deszkáserdő (Gajié 1986).

Vajdasági lelőhelyek: Felsőkabol és Futak erdeiben, Čerević -  
Schneller nyomán (Zorkóczy 1896), Óbecse (Kovács 1929), Deliblát 
(Stjep.-Vesel. 1953).

Elterjedt az országban [Josifovié (szerk): Flóra SR Srbije 3.,
1972].

178. VIBURNUM OPULUS L. -  kányabangita; crvena udika. 
Máj.-jún.

Ligeterdők (Alno-Padion) és láperdők (Alnetea) növénye. Cir
kumpoláris faj. R 3-4; T 3; F 3-4; N 2-3. A. ritkább (Soó 1966,1980).

Körösi-erdő (Gajié 1986), Körösi-erdő, elég gyakori („Csornai 
Richárd” Ökológiai Egyesület botanikai munkacsoportja 1990).

Vajdasági lelőhelyek: Duna szigetei, Čerević (Prodan 1915), De
liblát (Stjep.-Vesel. 1953), Fruska gora (Čolović 1956).

Főleg a síkvidéki nedves erdőkben fordul elő [Josifovié (szerk): 
Flóra SR Srbije 5., 1973].



7. MEGBESZÉLÉS 
A flóra elemzése, következtetések, javaslatok

7.1. Az ismertetett fajok virágzásának ideje a vegetációs 
időszakon belül, az egyes aspektusok jellemző fajai

A bemutatott 301 fajból kora tavasszal (III-IV.) 16 faj virágzik 
(5,31%), ezek közül egyesek feltűnő díszítőelemei a vidéknek. A legje
lentősebbek a következők: egyhajúvirág vagy tavaszkikerics (Bulboco- 
dium versicolor), tarka sáfrány (Crocus reticulatus), tavaszi hérics (Ado- 
nis vemalis), fürtös gyöngyike (Muscari neglectum), fekete kökörcsin 
(Pulsatillapratensis subsp. nigricans), pusztai meténg (Vinca herbacea), 
ibolyafajok: kék ibolya (Viola cyanea), borzas ibolya (Viola hirta), csuk
lyás ibolya (Viola ambigua), keleti ibolya (Viola suavis) stb.

Jelentősen megnő a virágzó fajok száma tavasszal és kora nyáron 
(IV-VI.), számuk 72 (23,92%). Ebben az évszakban szépségükkel tűn
nek ki a következők: báránypirosító (Alkanna tinctoria), homoki ternye 
(Alyssum tortuosum), pongyola harangvirág (Campanula sibirica), csat
togó szamóca (Fragaria viridis), apró nőszirom (Iris pumila), homoki 
nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria), tarka nőszirom (Iris variegata), 
szibériai nőszirom (Iris sibirica), korcs nőszirom (Iris spuria), pozsgás 
zsázsa (Lepidium crassifolium), pókbangó (Ophrys sphegodes), agárkos
bor (Orchis morio), vitézkosbor (Orchis militaris), konya madártej (Or- 
nithogalum boucheanum), pusztai madártej (Omithogalum orthophyl- 
lum), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), homoki árvalányhaj (Sti- 
pa borysthenica), homoki ibolya (Viola rupestris subsp. arenaria) stb.

A legtöbb faj nyár derekán van virágzásban (V-VIII.), számuk 
150 (49,83%). A nyári évszakot szép virágjukkal ékesítik a következő 
fajok: bunkós hagyma (Allium sphaerocephalum), ágas homokliliom 
(Anthericum ramosum), magyar nyúlhere (Anthylis vulneraria subsp.



pofyphylla), gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus), zászlós csüdfű (Ast- 
ragalus onobrychis), homoki csüdfű (Astragalus varius), csomós harang
virág (Campanula glomerata), piros madársisak (Cephalanthera rubra), 
buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus), magyar szegfű (Dianthus 
pontederae), buglyos szegfű (Dianthus superbus), vörösbama nőszőfű 
(Epipactis atrorubens), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgáris), festő 
rekettye (Genista tinctoria), buglyos fátyolvirág (Gypsophila panicula- 
ta), napvirág (Helianthemum nummularium subsp. ovatum), hegyi len 
(Linum austriacum), évelő len (Linum perenné), bugás macskamenta 
(Nepeta pannonica), homoki baltacím (Onobrychis arenaria), mocsári 
kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), egyenes pimpó (Potentilla rec- 
ta), osztrák zsálya (Salvia austriaca), sokvirágú habszegfű (Silene mul- 
tiflora), fényes borkóró (Thalictrum lucidum), fehér zászpa (Veratrum 
album), lila ökörfarkkóró (Verbascumphoeniceum) stb.
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Számos faj a nyárutón és kora ősszel borul virágba, az említettek 
közül 41 faj (13,62%), közöttük említésre méltók: az aranyfürt (Aster 
linosyris), réti őszirózsa (Aster sedifolius), Sadler-imola (Centaurea sad- 
leriana), homoki kikerics (Colchicum arenarium), kései szegfű (Dian- 
thus serotinus), komistámics (Gentiana pneumonanthe), homoki szal
mavirág (Helichrysum arenarium), magyar sóvirág (Limonium gmelini 
subsp. hungaricum), fehér májvirág (Pamassia palustris), őszi vérfű 
(Sanguisorba officinalis), kövér aggófű (Senecio doria), ördögharaptafű 
(Succisa pratensis), homokviola (Syrenia caná), orvosi macskagyökér 
(Valeriana officinalis) stb.

Egyes fajok több hónapon át is virágoznak, szép színükkel tűnnek 
ki: sziki cickafark (Achillea asplenifolia), érdes csüdfű (Astragalus as- 
per), sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannoniéum), magyar imola 
(Centaurea pannonica), ékes vasvirág (Xeranthemum annuum) stb.

Nagy mulasztás lenne, ha megengednénk, hogy ezek a virágok 
eltűnjenek vidékünkről, annál is inkább, mert sok közülük (53) ritka 
és védett faj. Őrizzük meg valamennyit a magunk és a jövő nemzedé
kek hasznára és gyönyörködtetésére!

7.2. Az ismertetett fajok eloszlása termőhelyek 
(biotópok) és társulások (asszociációk) szerint

A természetes flóra e 301 faja különféle termőhelyeken és társu
lásokban oszlik meg. Már a lelőhelyek ismertetésekor rámutattam a 
termőhelyek sokféleségére, változatosságára. Ez összefüggésben van 
az eltérő környezeti feltételekkel: a felszíni viszonyokkal, formákkal, a 
talaj sajátságaival. A felszíni formák különféle mező- és mikroklimati- 
kus feltételeket hoznak létre, a különféle talajnemek (összetételük, 
fizikai sajátosságaik, vízgazdálkodásuk) pedig eltérő termőhelyeket 
eredményeznek. Ennek megfelelően rajtuk más-más vegetáció, flóra 
alakul ki. Véleményem szerint ritka az olyan vidék tartományunkban, 
amely aránylag kis területen ilyen változatos flóraösszetételt mutat. A 
301 faj ismertetésének adataiból kitűnik, hogy túlnyomó részük évek 
hosszú során folyamatosan jelenik meg vidékünkön, ezt igazolják a kuta
tók adatai az első feljegyzésektől a mai napig. Ez egyben azt is bizonyítja, 
hogy még megvannak a természeti adottságoknak megfelelő eredeti, ős
honos növénytakaró töredékei, egyes elemei. Az adatokból, sajnos, azt is



megállapíthatjuk, hogy több faj már eltűnt vagy eltűnőben van vidé
künkről, pl. az első csoport legtöbb faja, de a többi csoportban is szá
mos faj jelenlétét már csak a régebbi szerzők, kutatók jelzik.

Fajokban leggazdagabbak a szárazabb jellegű homokpuszta és a 
még megmaradt löszpuszta foltjai. A felsorolt 301 faj közül ezeken a 
termőhelyeken 101 faj található (azaz 33,55%). Számosak itt a sztyep- 
elemek. G o d i c l  (1980) vidékünkről ebben a kategóriában 83 fajt 
sorol fel. A két puszta fajai a következő társulásokban fordulnak elő: 
A homokpusztáról P a r a b u é s k i  et al. (1986) a nyílt mészkedvelő 
homokpusztagyep (Festucetum vaginatae danubiale Soó)  társulását ír
ták le. Ez a társulás, ahogy a szerzők írják, „kisebb-nagyobb oázisok 
formájában mutatkozik meg az ültetett erdők tisztásain”. A társulás
ban 90 fajt sorolnak fel, a legjelentősebbek és a legjellemzőbbek rész
letes adataikkal együtt szerepelnek a 301-es listán is. Ugyanerről a 
területről írta le G aj i é (1986) a Festucetum vaginatae mixtum G a j . 
társulást. A szerző szerint ez „egyike a jellemző homoki társulásoknak 
a Szabadka-Horgosi-homokpusztán”. Hét szubasszociációra bontja a 
társulást, ez a tény is a terep változatosságát tükrözi.

Ga j i é  (1986) írta le a zárt homokpusztarét társulásait is, me
lyek kisebb foltokban, töredékekben jelennek meg a kevésbé bolyga
tott erdei tisztásokon, így a fényperje és a Wagner-féle csenkesz (Koele- 
rio-Festucetum Wagneri S t j  e p . - Ve s e l . )  valamint az ökörfark
kóró és a pusztai csenkesz (Verbasco-Festucetum rupicolae G a j .) tár
sulását. Kiemeli, hogy az utóbbi hasonlít a Zólyomi által ismertetett 
Astragalo-Festucetum rupicolae-hez (tévesen Salvio-Festucetumot említ, 
holott ez a löszpusztára jellemző). Ugyancsak Ga j i é  (1986) ismerteti 
a sztyep jellegű vegetáció szukcessziójának „végső” stádiumát: a ma
gasfás pusztai rétet, illetve a zárt élesmosófű gyeptársulását (Chrysopo- 
gonetum pannonicum S t j e p . - V e s e l . ) ,  Csikéria és a Szelevényi- 
erdő területéről. Ezt a társulást írja le a Duna-Tisza közéről H a r g i 
t a i  is (1940) Chrysopogonetum grylli néven. Az említett társulások 
valamennyi jellemző faja szerepel a 301-es lista csoportjaiban. Ga j i é  
még egy társulást közöl a homokról -  ez a Potentilletum arenaria 
S t j e p . - V e s e l . - a  Deszkáserdő területéről; kiemeli, hogy ez a 
társulás fajokban szegény. Egyébként ez az együttes emlékeztet a S o ó 
által leírt legeltetett homokpusztagyepre (Potentillo-Festucetum pseu- 
dovinae).



Egy érdekes társulást írnak le P a r a b u é s k i  és B u t o r a c  
(1988) a Szelevényi-erdő területéről Seseli hippomarathro-Chysopogo- 
netum grylli néven, mely a szerzők szerint erdőssztyep jellegű és pan
non endemikus fajok jellemzik!

A homokpusztát övező löszfoltokon megtalálhatók a magasfüvű 
löszpusztarét töredékei. Fitocönológiai leírása erről a területről, tudo
másom szerint, még hiányzik, de a fellelhető fajok alapján valószínűleg 
a Salvio-Festucetum rupicolae Z ó l y o mi  társulás fragmentumairól 
van szó. A zsályák közül jelen van a Salvia nemorosa, Salvia austriaca, 
Salvia pratensis. Ezt a rétet megtaláljuk a Ludasi-tó keleti magas part
jának egyes szakaszain (egyes részeit rendszeresen kaszálják, így jelen
leg fennáll a lehetőség megmaradására). A zsályákon kívül előfordul
nak itt még a következő fajok: Agropyron pectinatum, Allium sphaero- 
cephalon, Asperula cynanchica, Astragalus excapus, Astragalus onobry- 
chis, Campanula glomerata, Centaurea sadlerana, Gypsophila panicula- 
ta, Pulsatilla nigricans, Silene capillata, Teucrium chamaedrys, Thymus 
glabrescens, Veronica prostrata, Vinca herbacea stb.

A depressziókban, laposokban jellemző a láprétek (Molinion) és 
a mocsárrétek (Agrostis) társuláscsoportja. Ezeken a termőhelyeken a 
felsorolt 301 fajból mintegy 34-et találunk (11,33%). Ilyen termőhe
lyekről írták le P a r a b u é s k i  és B u t o r a c  (1988) a mészkedvelő 
láprétet vagy kékperjés rétet (Molinetum coeruleae K o c h ). Előfordul
nak Királyhalom és Horgos között. Ma még ritka és érdekes növényfa
jok jellemzik ezt a társulást, pl. Allium angulosum, Dianthus superbus, 
Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Iris spuria, Orchis laxiflora, Par- 
nassia palustris, Succisa pratensis stb. A mocsárrétek társuláscsoportjá
ból Ga j i é  (1986) ismerteti a sédbúzatársulást (Deschampsietum caes- 
litosae Ho r v á t i é ) ,  de megjegyzi, hogy fajokban szegény. Ismertet 
továbbá egy valamivel szárazabb típusú társulást is, a Rhinantho-Festu- 
cetum pratensis G a j ., azzal a megjegyzéssel, hogy ez sem mutatja a 
tipikus összetételt.

A bemutatott 301 fajból jelentős azoknak a száma, melyek gye
pekben és erdőkben is egyaránt előfordulhatnak, 70 faj tartozik ide 
(23,25%), bizonyos részük erdőssztyep faj, pl. Allium paniculatum, Be- 
tonica officinalis, Bulbocodium versicolor, Campanula cervicaria, Cyti- 
sus austriacus, Inula hirta, Inula salicina subsp. denticulata, Iris variega-



ta, Nepeta pannonica, Peucedanum cervaria, Ranunculus illyricus, Se- 
dum maximum, Sedum hillebrandtii, Teucrium chamaedrys, Thalictrum 
minus, Viola hirta stb. Számuk igazolja a vidék erdőspuszta jellegét.

Listánkban az erdei fajok száma aránylag kicsiny, 24 faj sorolható 
ide (7,97%), hiszen valódi természetes erdők alig vannak ezen a vidé
ken, de a jelenleg még fellelhető faóriások, a „hagyásfák” (tölgy, pan
nonkőris) és az előforduló cserjék, valamint a gyepszint egyes lágyszá
rú fajai ma is igazolják a valamikori erdők jelenlétét ezen a vidéken. 
Az eddig feljegyzett erdei fajok pl. Aegopodium podagraria, Brachypo- 
dium silvaticum, Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Geránium 
robertianum, Hesperis sylvestris, Lactuca querciana, Lithospermum offi
cináié, Muscari botryoides, Orchis purpurea, Polygonatum latifolium, 
Scilla bifolia, Turritis glabra, Viola cyanea stb.



G aj ić (1986) a következő erdei társulásokat úja le erről a terü
letről: fűzlápot (Salicetum cinerae Z ó l y .), továbbá a kőrises láperdőt 
('Carici elatae-Fraxinetum angustifoliae G a j .). Az utóbbival kapcsolat
ban egy érdekes szubasszociációt említ, a Veratretosum albae Gaj . ,  
kiemelve, hogy ez ritkaságnak számít. Az említetteken kívül két nyár
fás társulást is közöl: Populetum albae K n a p p , a fehémyárast, és a 
Populetum canescens prov. Gaj . ,  a szürkenyárast. A tölgyesek vidé
künkön csak kisebb ligetek, „erdőcskék” formájában vannak jelen. Ál
talában igen szegényes a flórájuk, kevés bennük az igazi ámyékkedvelő 
erdei faj. G aj ié (1986) ismerteti a homoki tölgyes társulását (Quer- 
cetum roboris Mi š i ć  et  Čo l i ć ) ,  kiemelve, hogy nem vagyunk biz
tosak abban, vajon autochton vagy ültetett populációról van-e szó. Ez 
a tölgyes faji összetétele alapján emlékeztet a S o ó által leírt homoki 
vagy pusztai tölgyesre (Festucosulcatae-Quercetum roboris), amelyet 
ma, a pusztai elemekben gazdag, alföldi homoki erdőssztyep marad
vány erdejének tekintenek (Soó 1965).

A környék szikes jellegű vizei természetes edényes flórában 
aránylag szegények. Az ismertetett fajokból mindössze 16 (5,31%) vízi, 
mocsári növény. Ga j i é  (1986) a szikes vizek társulásaival nem foglal
kozik, pedig megvannak itt a sziki hínár (Ruppion) társuláscsoportjá
nak elemei. A mocsári társulások közül ismerteti a kákás-nádast 
(Schoenoplecteto-Phragmitetum W. Koch),  de megjegyzi, hogy nem 
található itt tipikus formájában. Véleményem szerint inkább jellemző 
a szikesmocsári növényzet (Bolboschoenion), pl. a Bolboschoenetum 
maritimi continentale Soó,  a Schoenoplectetum tabertaemontani 
Soó,  Bolboschoeno-Phragmitetum S o ó . A magassásos (Magnocarici- 
on) társuláscsoportból G a j i é  említi a zsombéksásost (Caricetum 
elatae W. Koch) ,  a magassásost (Caricetum vulpinae ripariae R. 
Jov. ) .  Az utóbbi fajokban gazdagabb, mint az előző. A Körös-ér 
mentén tőzeges talajon találjuk az élessás társulását (Caricetum gracili 
Soó)  ( M a r k o v i é - M a r j a n o v i é - G i g o v  1971).

Flórában sokkal gazdagabbak és változatosabbak a szárazföldi 
szikesek. Egymással váltakoznak a szárazabb és nedvesebb termőhe
lyek. Ennek megfelelően a talaj nedvességétől és sótartalmától függő
en a társulások mozaikszerűen rendeződnek el. A 301 faj közül 49 
(16,27) található itt, ezek a fajok egyben a legjellemzőbb képviselői a 
szikesek társuláscsoportjainak.



Gaj i é  a Szabadka-Horgosi-homokpusztáról írt munkájában 
(1986) csak két társulást írt le a szikesekről, éspedig a mélyebben fek
vő, nedvesebb mézpázsitos szikfoknövényzetet szoloncsák talajon, a 
Lepido-Puccinellietum limosae Soó társulást, továbbá a sziki sásrétet, 
az Agrosteto-Caricetum distantis Soó társulását. Nem említi a bárány- 
paréjos vaksziknövényzetet (Camphorosmetum annuae), melynek több 
kisebb-nagyobb foltjával Horgos felé találkozunk. Nem foglalkozik az 
ecsetpázsitos sziki rétekkel (Agrosti-Alopecuretum pratensis), melyek 
foltokban jelennek meg, sem a szikespusztákkal, pedig jellemzik ezt a 
vidéket. így pl. a cickafarkos szikespusztarét (Achilleo-Festucetum pse- 
udovinae) és az ürmöspuszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae). 
Mindkettőnek kisebb fragmentumai jelen vannak a környéken. Nem 
tesz említést a sóssivatagi növényzet társuláscsoportjairól sem (Thero- 
Salicomion), melyeknek egyes társulásai szemlélhetők itt, pl. a Sóstó 
helyén a Suedetum maritimae, továbbá nem szól a szikes tófenék nö
vényzetét jellemző társulásokról, mint amilyen a Vértó és Sóstó körül 
megfigyelhető Crypsidetum aculeatae és azAcorelletum pannoniéi. Meg 
kell itt jegyezni, hogy alig található tartományunkban olyan terület, 
ahol a szikesek szinte valamennyi társulása előfordul!

Az ismertetett fajokból mindössze 7 (2,32%) indifferens, vagyis 
nem kötődik meghatározott társulásokhoz, de mivel jellemzők erre a 
vidékre, ezért említettem meg őket.

7.3. Az ismertetett fajok ökológiai igényei 
(Ökológiai fajcsoportok R, T, F és N értékek alapján)

Ez a téma szorosan összefügg az előzőleg közöltekkel. Ha ered
ményes természetvédelmet akarunk megvalósítani, akkor ismernünk 
kell az egyes fajok és fajcsoportok ökológiai igényeit, hogy megfelelő 
feltételeket biztosítsunk fennmaradásukhoz, vagyis a természetes nö
vénytársulások létéhez, esetleg felújításához.



7.3.1. A fajok megoszlása a talajreakció, illetve a növények
Ca-igénye szerint

Legszámosabbak a semleges kémhatású talajon élő fajok (R 3, R 3-4, 
R 4), mégpedig a gyengén savanyútól a gyengén lúgosig. Ide tartozik a 
301 fajból 191 (63,45%). Számos a mészkedvelő (bazifil, kalcifil) fajok 
száma is (R 4-5, R 5), összesen 71 faj (23,58%). A savanyú talajt 
igénylő vagy mészkerülő fajok száma mindössze 9 (2,99%), a közöm
bösöké 26 (8,63%). Négy faj (1,32%) a talaj kémhatása iránti viszo
nyulása nem ismert.
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3. ábra. A fajok megoszlása a talajreakció, illetve a növények 
kalciumigénye szerint

A zuzmóknál végzett pH-vizsgálatok alapján megállapítást nyert, 
hogy a xerofiton fajok a bázikus és semleges, a xero-mezofitonok a 
semleges, a mezofiton fajok a semleges és főleg a savanyú talajreakciót 
kedvelik (Horvá th  1978). Ezt a viszonyulást illusztrálják a Szabad- 
ka-Horgosi-homokpusztára (edényes flórára) vonatkozó adataink is.



7.3.2. A fajok hőigény szerinti megoszlása

Hőigény tekintetében a 301-es lista adatai azt mutatják, hogy 
vidékünkön legszámosabbak a meleget igénylő, az ún. termőül fajok 
(T 3-4, T 4, T 4-5, T 5), számuk 156 (51,82%). Jelentős a közepes 
hőigényű mezofil fajok száma is 103 (34,22%). A hidegtűrők (T 1, T 2) 
száma mindössze 26 (8,64%), ezek a láprétek és láperdők fajai. A 
hőmérséklettel szemben 14 (4,65%) közömbös. Két fajnál nincs meg
határozva a hőmérséklettel szembeni igény (0,66%). Ezekből az ada
tokból megállapíthatjuk, hogy a fajok ilyen arányú megoszlása össz
hangban van a vidék éghajlati sajátosságaival.

4. ábra. A fajok hőigény szerinti megoszlása

7.3.3. A fajok megoszlása 
a talajnedvesség iránti igényük szerint

Ezen a téren is jelentős a differenciálódás, ami a termőhelyek 
változatosságára utal.

Uralkodóak a száraz, esetleg csak időnként átnedvesedő talajon 
élő fajok, a xerofítonok (F 1, F 1-2, F 2). Ezek a homok-, a lösz- és a



szikespuszta fajai, vidékünkön ezek dominálnak. Számuk 156 
(51,18%). Már jóval kevesebb a közepes nedvességet igénylő fajok, a 
mezofitonok száma (F 2-3, F 3, F 3-4). Ide tartoznak az erdők és üde 
kaszálórétek növényei, számuk 88 (29,23%). Még kevesebb a nyirkos, 
nedves, vizes termőhelyeken élő hidrofil és higrofil fajok száma (F 4, 
F 4-5, F 5), láperdők, láprétek, mocsárrétek és mocsarak növényei, 
számuk 43 (14,28%). 13 faj (4,31%) indifferens a nedvesség fokával 
szemben, míg egy fajnál (0,33%) ez nincs megállapítva.
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5. ábra. A fajok megoszlása 
a talajnedvesség iránti igényük szerint



7.3.4. A fajok megoszlása a talaj nitrogéntartalma 
iránti igény szerint

A fajok túlnyomó része nitrogénben szegény vagy inkább szegény 
termőtalajt igényel, szám szerint 261 faj (86,71%). A nitrogénben kö
zepes értékű talajt igénylő fajok száma 20 (6,64%), nitrogénben gaz
dag termőhelyen mindössze 3 faj (1,00%) él. Közömbös 5 (1,66%) faj. 
12 fajnak még nem ismeijük N-igényét (3,99%). Ezek az adatok azt 
bizonyítják, hogy a természetes flóra állományaira a legnagyobb ve
szélyt a talajszennyeződés jelenti, ami az N-tartalmú vegyületek felhal
mozódásával jár.
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6. ábra. A fajok megoszlása a talaj nitrogéntartalma 
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7.4. A bemutatott fajok flóraelemtípusok szerinti 
csoportosítása és százalékaránya

A növénytársulásokon kívül egy táj, egy vidék flóraelemeinek 
(geoelemeinek) ismerete is nélkülözhetetlen a terület fitogeográfiai, 
növényföldrajzi jellemzéséhez. A flóraelemeket vagy areatípusokat 
Soó 1964-1973 folyamán megjelent Synopsisa alapján csoportosítot
tam, mert véleményem szerint ez felel meg legjobban a pannon flóra
tartomány (Pannonicum) viszonyainak.

A Szabadka-Horgosi-homokpuszta eredeti, természetes flórájá
ban nagyon különböző földrajzi elterjedésű (areájú) fajokkal, vagyis 
flóraelemekkel találkozunk. Ez a tény is illusztrálja a vidék florisztikai 
érdekességét, változatosságát és egyben rávilágít e vidék flórájának 
történeti kialakulására is.

A bemutatott 301 növényfaj, amint már említettem, e vidék ter
mészetes növénytársulásainak építőeleme. Flóraelem tekintetében a 
következőképpen oszlik meg: a legnagyobb számban az eurázsiai fló
raelem, összesen 125 faj (41,15%) található. Ebből tágabb értelemben 
vett eurázsiai faj 58 (19,27%), kimondottan kontinentális jellegű -  
pusztai és erdőspusztai keleti elem -  50 faj (16,61%), euroszibériai faj
6 (1,99%), dél-eurázsiai faj 8 (2,65%), eurázsiai-turáni 3 (1,00%).

Létszámuk alapján a második helyre tehetők az európai és kö
zép-európai fajok, számuk elég jelentős, 44 faj tartozik ide (14,61%), 
az európai fajok száma 26 (8,63%), a közép-európaiaké 18 (5,98%). 
Ezek az adatok kifejezik vidékünk közelségét a közép-európai lomber
dő övezetéhez és annak hatását érzékeltetik.

Különleges jelleget kölcsönöznek ennek a vidéknek a pontusi jel
legű fajok, számuk 44 (14,61%), a pontusi-pannóniai fajok száma 24 
(7,97%), a pontusi-mediterrán fajok száma 20 (6,64%). Ez a keleti
délkeleti hatást tükrözi, amit alátámaszt még a pontusi-pannóniai- 
balkáni, továbbá a balkáni-kaukázusi és a dacikus-balkáni fajok szá
ma, ez összesen 13 (4,31%).

A dél hatása abban mutatkozik meg, hogy számottevő a mediter
rán, szubmediterrán, szubmediterrán-közép-európai fajok száma, 
összesen 19 (6,31%).

Leginkább elterjedtek a cirkumpoláris vagy cirkumboreális fa
jok, 21 (6,97%).
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7. ábra. A leggyakoribb flóraelemtípusok
Kisebb jelentőségű az atlanti-mediterrán, szubatlanti, amfiat- 

lanti fajok száma, mindössze 7 (2,32%).
Ennek a vidéknek talán a legfeltűnőbb jellegzetessége a pannó- 

niai endemikus, szubendemikus fajok, kisf^jok, alfajok száma, össze
sen 22 (7,31%). Ez véleményem szerint különleges jelentőséget kölcsö
nöz ennek a vidéknek és egyben visszavonhatatlanul megköveteli a 
szigorúbb természetvédelmi intézkedések bevezetését, megvalósítását. 
Az ismertetett adatok világosan kimutatják azt is, hogy e vidék a délke
let-európai erdóssztyep övezet egy értékes darabja és mint ilyen véde
lemre érdemes!



7.5. Az ismertetett fajok regionális elterjedése 
és a Szabadka-Horgosi-homokpuszta 

fitogeográfiai helye a pannon térségben

Ha áttekintjük a bemutatott fajok regionális elterjedését, láthat
juk, hogy közülük igen sok, 188 faj (62,25%) a Delibláti-homokpusztán 
is előfordul, de az adatok azt is megmutatják, hogy számos fajunk 
hiányzik a Delibláti-pusztáról, viszont ennek flórájából, jellemző nö
vényfajaiból sok nem található területünkön. Tehát a hasonlóságok 
mellett lényeges különbségek is megmutatkoznak a két puszta flórájá
ban.

A Szabadka-Horgosi-homokpusztának sok közös növényfaja van 
a Duna-Tisza köze északibb részén elterülő Nagykőrösi-homokvidék- 
kel. Ha csak a homoktalajok flóráját vesszük figyelembe, a nálunk 
említett fajok közül igen sok előfordul az említett homokvidéken, de 
eltérések itt is vannak, e vidék számos faja hiányzik flóránkban és 
fordítva, bizonyos számú növényfajunk hiányzik az ottani pusztán.

Ezután felmerül a kérdés, miben hasonlít és miben tér el az 
észak-dél-délkelet irányban elterülő három homokpuszta természetes 
flórája és ebből kifolyólag mik a Szabadka-Horgosi-homokpuszta fló
rájának specifikus sajátosságai és milyen a fitogeográfiai helye ebben a 
térségben. Ez különösen természetvédelmi szempontból fontos, hogy 
tudjuk, milyen adottságokat védjünk és fejlesszünk tovább.

Ehhez először is mindhárom területen meg kell vizsgálni a kör
nyezeti tényezőket és viszonyokat.

A felszíni formák hasonlóak: jellemző a buckákkal, buckaközök
kel, szélbarázdákkal, maradékgerincekkel tarkított hullámos térszín. A 
relatív magasságok is többé-kevésbé hasonlóak, enyhébb vagy merede- 
kebb lejtőkkel. A Szabadkai-homokpusztát jellemzik még a kisebb-na- 
gyobb szikeslaposok, déli szélén pédig tómedrek, keleti felében a Kö- 
rös-ér medre, illetve völgye, tehát itt változatosabbnak mondható a 
felszín, mint a másik két homokpusztán.

Az éghajlati viszonyok is általában hasonlóak, jellemző a félszá
raz, félnedves mérsékelt kontinentális klíma, de földrajzi fekvésük kö
vetkeztében némi eltérések is megmutatkoznak a három homokpuszta 
között. Ezt az alábbi adatokból látni:



Homokvidék 
éghajlati viszonyok

Delibláti Szabadka-Horgosi Nagykőrösi

Átlagos évi
középhőmérséklet
(C-fok)

11 10,6 10,4

Januári
középhőmérséklet

-1,4 -1,8 -2,0

Júliusi
középhőmérséklet

22 21,3 21,5

Átlagos évi 
csapadék (mm)

670 532 517

Uralkodó széljárás délkelet északnyugati északnyugati

Megjegyzés 1931-1960 
30 éves átlag

1949-1973 
25 évi átlag

1901-1950 
50 évi átlag

1. táblázat. Az összehasonlított homokpuszták éghajlati jellemzői

A talajféleségek tekintetében mindhárom homokpusztára jellem
ző a homoktalajok három változata: sárgásszürke, laza szerkezetű, ke
vésbé kötött, humuszban szegény homoktalaj, majd az átmeneti jellegű 
barna homoktalaj és a kötöttebb, humuszban gazdagabb fekete mező
ségi homoktalaj. Igen lényeges szerepük van a növénytakaró jellegé
nek kialakulásában. A Delibláti-homokpuszta homoktalajai mészben 
gazdagok, lúgos kémhatásúak. A Szabadka-Horgosi-puszta homokta
lajai, amint azt már említettük, inkább semleges vagy gyengén lúgos 
kémhatásúak. Ugyanez érvényes a Nagykőrösi-homokvidék nagy ré
szére, azzal a különbséggel, hogy itt előfordulnak minimális mésztartal
mú, sőt mészhiányos talajok is. A Delibláti-homokpusztán, de különösen 
a Szabadka-Horgosin, helyenként találkozunk még réti agyaggal is, terü
letünkön pedig kisebb-nagyobb foltokban szoloncsák, szoloncsák-szolo- 
nyec típusú szikes talajokkal is. Ezenkívül tőzeg is előfordul.

A talajvíz mélysége a Delibláti-homokpusztán átlagosan 3-10 m, 
de ennél lényegesen több is lehet, pl. 40 m, sőt még több. A Szabad- 
ka-Horgosi-homokpuszta talajvízszintje 2-5 m, a Nagykőrösi-homok- 
vidéké 3-6 m mélyen van.

Mindezek a tényezők jelentősen befolyásolják a flóra, a vegetá
ció, a növénytársulások jellegét, a megmutatkozó különbségeket.



A továbbiakban vizsgáljuk meg a flórában megmutatkozó hason
lóságokat és különbségeket!

1. A hasonlóság abban mutatkozik meg, hogy mindhárom ho
mokpusztára jellemzők a homoki növények, a szárazságtűrő pszamofi- 
ták:; a felsorolt 301-es csoportból az Alyssum tortuosum, Centaurea 
arenaria, Corispermum nitidum, Equisetum ramosissimum, Festuca va- 
ginata, Fumana procumbens, Minuartia glomerata, Onosma arenaria, 
Syrenia cana, Tragopogon floccosus, Plantago arenaria, Polygonum are- 
narium stb.

2. Hasonlóság van abban is, hogy a vegetációs periódus folyamán 
egymás után milyen sorrendben virágoznak egyes fajok vagy fajcso
portok -  az egyes aspektusok jellemzői, ez a homokos puszták, puszta
gyepek és általában a sztyepek jellegzetessége, ahogy azt W a 11 e r 
leírta az oroszországi sztyepekről (1943,1954). A Duna-Tisza közéről 
(Kiskunság) ezt Tö l gyes i  mutatja meg (1979), a Delibláti-homok- 
pusztáról Gaj ić ismerteti (1983), a mi területünkről lásd a 160. olda
lon!

3. A homok megkötése, a befüvesedés, illetve annak egymás utá
ni következése -  biotikus szukcessziója is nagy hasonlóságot mutat a 
három homokpusztán. Jellemző a fejlődési sorozat (széries), amely a 
környezettel való szoros összefüggésben van (Soó,  1965). Természe
tesen ebben szerepe van magának a növénytakarónak is és az egymás
ra következő növénytársulásoknak, melyek mintegy előkészítik a talajt 
a következő számára. Ennek az egész folyamatnak az ismerete talajmi
nőségi fokozatokat is jelent (Magyar  1933). A folyamat egyes fázisa
inak, stádiumainak felismerése, progresszív vagy regresszív volta az 
eredményes természetvédelem szempontjából különösen fontos.

A társulások ismertetésekor nem tértem ki a homok megkötésé
nek kezdő, úttörő jellegű társulásaira, ilyen pl. a Delibláti-homokpusz- 
tán a Corispermeto-Pofygonetum arenariae S t j e p . - Ve s e l . ,  a Sza- 
badkai-homokpusztán az egyéves rozsnokos homoki gyep (Brometum 
tectorum Soó),  a Nagykőrösi-homokvidéken a befüvesedés első stá
diuma a Brometum tectorum-Sacale silvestre H a r g i t a i .  A sorozat 
további stádiumai a mészkedvelő nyílt homokpusztagyep, majd a zárt 
homokpusztarét, a magasfüvű pusztai rét (az élesmosófű társulása), a 
pusztai cserjés, a nyáras, végül a homolfi vagy pusztai tölgyes. Nedve



sebb talajon a végső stádium a zárt homoki tölgyes (Convallario-Quer- 
cetum danubiale S o ő ). A környezeti feltételektől függően más jellegű 
szukcesszió is lehetséges, de az irány itt is a beerdősülés. Természete
sen lehet ez a folyamat regresszív jellegű is, ez leromláshoz, degradáci 
óhoz vezet.

4. Florisztikai, illetve fitogeográfiai szempontból Ob r a d o v i é  és 
munkatársai (1982) rámutattak bizonyos hasonlatosságokra a Delibláti- 
és a Szabadkai-homokpuszta flórája között, ahogy írták, „a leglényege
sebb jellegzetességeikre”. Erre a célra olyan ritkább fajokat választottak 
ki, melyeknek szűkebb az elterjedési területe (areája). A fajokat flóraele
mek szerint csoportosították, 32 fajt mutattak be, ezek egyaránt előfor
dulnak mindkét homokpusztán és 11 különböző flóraelemcsoportba tar
toznak. Többek között ez a tény is bizonyílja a vidék flórájának hasonló
ságát, bizonyos kapcsolatait és egyben változatosságát is.

A különbségek mindhárom puszta esetében sajátosságaikban mu
tatkoznak meg. Először vizsgáljuk meg flóraelemeiket!

A Delibláti-pusztán, összflóráját véve alapul ( G a j i é  1983), az 
adatok a következők:

Flóraelem: Százalék:
közép-európai 15,49
szubatlanti 3,13
szubmediterrán 8,98
pontusi-közép-ázsiai 33,14
eurázsiai 29,25
cirkumpoláris-kozmopolita 9,22
endemikus 0,39

2. táblázat. A  Delibláti-homokpuszta növényei flóraelemek szerint

S t j e p a n o v i ć - V e s e l i č i ć  (1953) a flóraelemeket illetőleg a 
következő sorrendet állítja fel: első helyre teszi a számos pontusi és 
mediterrán elemet, ezután a közép-európait, majd a pannóniai elemet, 
végül a moesiai és a dacikus elemet, a sort az endemikus fajokkal 
zárja.

Az adatokból látható, hogy ezen a homokpusztán igen nagy a 
pontusi-közép-ázsiai elemek százaléka. Ezután következik az eurá-



zsiai elem (a kettő együtt 62,39%), de jelentős a közép-európai elem 
százaléka is. Különös jelentőségű az, amit S t j e p . - V e s e l .  említ: a 
moesiai és dacikus elemek jelenléte, valamint a Delibláti-homokpusz
ta endemikus és szubendemikus fajainak és változatainak a megléte. 
Ez az utóbbi három flóraelem teszi szpecifikussá a Delibláti-homok
puszta flóráját.

A Nagykőrösi-homokvidék legjelentősebb társulásait alkotó fajok 
flóraelem-eloszlása a következő ( Ha r g i t a i  1940):

Flóraelem (%) / társulás Festucetum 
vaginatae -  

homokpuszta

Festucetum 
danubiale -  
homoki rét

Querceto 
roboris 

Festucetum -  
homoki erdő

kontinentális 20 14 8,2
pontusi-mediterrán 10 12

5
mediterrán 7 2 2J5
balkáni 1 4- illír 3 -

endemikus 8 2,6 -

1 euro-közép-európai 49 62 78

3. táblázat. A Nagykőrösi-homokvidék legjelentősebb 
társulásait alkotó fajok flóraelem-eloszlása

Ebből a táblázatból azt látjuk, hogy a Nagykőrösi-homokvidéken az 
európai, közép-európai flóraelemcsoport magasan túlszárnyalja a többit. 
Legszembetűnőbben ebben tér el ez a vidék a másik két pusztától

Ha a Delibláti-homokpuszta és a Nagykőrösi-homokvidék adatait 
összevetjük a Szabadka-Horgosi-homokvidék adataival, kitűnik, hogy 
majdnem valamennyi flóraelem jelen van mindhárom homokpusztán, 
de egymástól eltérő arányban. Megállapíthatjuk, hogy a Szabadka- 
Horgosi-homokpuszta bizonyos mértékben átmeneti jelleget mutat, 
ebbeli jellegei alapján mintegy közép helyet foglal el a két másik ho
mokpuszta között. Homokpusztánk abban tűnik ki -  a Nagykőrösi-ho- 
mokvidékhez hasonlóan hogy aránylag magas az endemikus és 
szubendemikus fajok és alfajok százaléka, ez egyben döntő érv is amel
lett, hogy megvalósítsuk a terület természetvédelmét.

Mindegyik homokpuszta sajátosságait legszebben a differenciális 
fajok tükrözik. Ezek adják meg egyedi jellegét. Itt a Szabadka-Horgo-



si-homokpuszta differenciális fajaival kívánok részletesen foglalkozni. 
O b r a d o v i é  és társai (1984) megkísérelték bemutatni a Szabadkai- 
homokpuszta differenciális fajait a Delibláti-homokpusztához viszo
nyítva. E célból kisebb, szűkebb areájú, összesen 24 fajt emeltek ki, 
amelyeket flóraelemek szerint csoportosítottak. Véleményem szerint a 
szerzők kevés fajt vettek alapul ahhoz, hogy egy teljesebb kép alakul
jon ki a puszta sajátosságairól. Hozzá kell még tenni azt is, hogy újab
ban a differenciálisnak vélt fajok közül néhány a Delibláti-pusztán is 
előfordul, pl. Minuartia setacea, Allium scorodoprasum, Pulsatilla nigri
cans, Lotus siliquosus, Allium angulosum, Dactylorhiza incama, Ophiog- 
lossum vulgatum (Gaj i é  1983). Véleményem szerint a Szabadka- 
Horgosi-homokpusztának a Delibláti-homokpusztához viszonyítva 
mintegy 90 differenciális faja van, melyek jellemzik is e vidéket. Itt 
csak a legjellemzőbbeket és legérdekesebbeket sorolom fel.

1. csoport: Blacfcstonia acumina (sorszáma 3.), Ceratocephalus tes- 
ticulatus (6), Dianthus diutinus (7), Orchis purpurea (13), Salvia nutans 
(14), Samolus valerandi (15), Sisymrium potymorphum (18).

2. csoport: Allium paniculatum subsp. marginatum (2), Astragalus 
excapus (8), Bulbocodium versicolor (11), Dianthus superbus (14), Epi- 
pactis atrorubens subsp. borbasii (15), Eriophorum latifolium (20), Iris 
humilis subsp. arenaria (21), Scorzonera purpurea (37), Seseli hippoma- 
rathrum (39), Silene longiflora (40).

3. csoport: Corispermum canescens (12), Dianthus serotinus (13), 
Draba nemorosa (14), Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (17), Iris 
spuria (20), Myosurus minimus (22), Nepeta pannonica (23), Plantago 
maritima (36), Plantago schwarzenbergiana (37), Plantago tenuiflora 
(38), Scabiosa canescens (41), Sileum silaus (43), Suaeda pannonica 
(44), Utricularia vulgáris (46), Veratrum album (48).

4. csoport: Achillea ochroleuca (2), Acorellus pannonicus (3), Arte- 
misia pontica (9), Aster sedifoüus (11), Bupleurum tenuissimum (18), 
Camphorosma annua (20), Carduus hamulosus (21), Centaurium litto- 
rale subsp. uliginosum (24), Cirsium brachycephalum (27), Crypsis acu- 
leata (30), Fraxinus angustifolia subsp .pannonica (41), Heleochloa alo- 
pecuroides (48), Heleochloa schoenoides (49), Lactuca quercina (63), 
Lepidium crassifolium (64), Limonium gmelini subsp. hungaricum (66), 
Melilotus dentatus (69), Puccinelia limosa (82), Rhinanthus borbasii



(84), Rorippa sylvestris subsp. kemeri (86), Scorzonera parviflora (92), 
Schoenoplectus americanus (89), Silene multiflora (100), Solanum dul- 
camara subsp .pusztarum (102), Spergularia maritima (103), Spergularia 
salina (104), Suaeda maritima (107), Taraxacum bessarabicum (110), 
Thalictrum simplex (115), TrifoUum angulatum (122), Triglochin mariti- 
mum (126) stb.

Természetesen a Delibláti-homokpusztának is megvannak a spe
cialitásai, differenciális fajai, S t j e p . - V e s e l .  (1953) pl. a követke
zőket említi: Paeonia officinalis subsp. banatica, Onosma arenarium 
subsp. pseudoarenarium, Allium ammophilum, Koeleria gracilis var. ma- 
joriflora, moesiai elemek többek közt a Comandra elegáns, Rindera 
umbellata pontusi a Paeonia tenuifolia, a Tilia tomentosa pedig egy a 
dacikus elemek közül. Jellemzők az endemikus változatok, pl.Astraga- 
lus onobrychis var. Wagneri, Cytisus ratisbonensis var. Vadasi, Agropy- 
rum intermedium var. banaticum stb.

W a g n e r  (1914) „A Delibláti-homokpuszta flórájának legkivá
lóbb tagjai” cím alatt egyebek között még a következő fajokat közli: 
Bromus ftbrosus f. arenarius, Fritillaria Degeniana, Paeonia peregrina, 
Pulsatilla balcana, Sedum asperifolium, Anchusa setigera, Artemisia lati- 
folia, Scorzonera stricta stb.

Már utaltam arra, hogy a Szabadka-Horgosi-homokpuszta flórá
jának sok közös vonása van a Nagykőrösi-homokvidék flórájával is, 
azonban számos olyan faj él vidékünkön, amely arról a területről hi
ányzik pl. Allium paniculatum subsp. marginatum, Astragalus excapus, 
Bulbocodium versicolor, Ceratocephalus testiculatus, Epipactis atroru- 
bens subsp. borbasii, Nepeta pannonica, Peucedanum catvifolia, Seseli 
hippomarathrum, Scabiosa canescens stb., nem is említve külön az 
egyes mocsár- és láprétek, valamint a szikesek fajait. Ugyanakkor a 
Nagykőrösi-homokvidék jelentős számú faja hiányzik homokpusztánk
ról, ez elsősorban az erdei fajokra és a savanyú talajok jellemző fajaira 
vonatkozik, pl. Corynephorus canescens, Rumex acetosella, Jasione 
montana. A Delibláti- és a Nagykőrösi-homokpusztának is van számos 
közös faja, ezek leginkább erdei fajok, tekintettel arra, hogy nagyobb 
erdőállományaik vannak. Ezt a következő adatok illusztrálják: a Delib
láti-homokpuszta hársas-tölgyeseiben (Querceto-Tilietum tomentosae 
S t j e p .- Vese  1.) 84faj szerepel ( S t j e p . - Ve s e l . ,  1953), Nagykő



rös környékén a xerofil tölgyesekből (Quercetum roboris Festucetum) 
H a r g i t a i  (1940) 160 fajt sorol fel. Nálunk a G a j i ć által leírt zsom- 
béksásos-kőrisesben (Carici elatae-Fraxinetum angustifoliae) csak 21 
fajt említ, a tölgyesből pedig (Quercetum roboris) 25 fajt (Gaj i é  
1986). Meg kell jegyezni, hogy ezek között is alig találunk valódi, ár
nyéktűrő erdei fajt. A természetes erdők hiánya vidékünkön kétségen 
kívül a letűnt és a mai idők erőteljes antropogén hatásával magyaráz
ható. Már ma, de a jövőben is ezen a téren kell a természetvédelemnek 
cselekednie -  a természetes erdők felújításában, megtartva a ligetes 
táj, az erdőspuszta jelleget.

Vizsgáljuk meg most a Szabadka-Horgosi-homokpuszta flórájá
nak helyét Vajdaság flórájában! Áttekintve a 301 faj regionális elterje
dését, megállapíthatjuk, hogy több, mint a fele, 164 faj (54,48%) a 
Fruska gorán is jelen van. Erre az összefüggésre már Kovács  (1909) 
és P r o d a n (1915) is rámutattak, ti. hogy Bácska flórája a szomszédos 
Fruska gora befolyása alatt áll. Ezt a gondolatot fejtette ki annak ide
jén K e r n e r a hegyről befüvesedés elméletében (1875), majd később 
B o r b á s Ősmátra elméletében (1900). Érdekes továbbá, hogy arány
lag sok a közös faj a Titeli-löszplató flórájával (86) és Kelet-, Délkelet- 
Szerbia, valamint a szerbiai Duna-mellék fajaival mintegy 91 faj közös 
(30,23%). Ezek az adatok a flóra térhódításának, migrációjának egyik 
irányára utalnak. Pócs T a má s  térképvázlata (1981) szemléletesen 
mutatja be az egyes flóraelemek elterjedésének irányát és hatását az 
Alföldön. Ebből kitűnik, hogy jelentős volt a keleti, délkeleti, déli be
vándorlás.

Meg kell jegyezni, hogy a Szabadka-Horgosi-homokpusztán és 
határterületein számos olyan faj fordul elő, mely Vajdaság területéhez 
kötődik, tehát tartományunk differenciális fajainak számítanak. A 301 
fajból 56 ilyen jellegű fajt tartunk számon. Ezek elsősorban a homok-, 
a lösz- és a szikespuszta flórájából kerülnek ki és egyben jellemzői a 
pannon flóratartománynak.

Ha meg akarjuk határozni a Szabadka-Horgosi-homokpuszta fi- 
togeográfíai helyét a térségben, akkor figyelembe kell vennünk a vi
dékre jellemző növényfajok regionális elterjedését és ezzel szoros kap
csolatban azokat a környezeti tényezőket, melyek ezt meghatározzák 
(éghajlat, talajtani és hidrológiai viszonyok), továbbá az antropogén



tényezőket, a növénytakaró történelmi kialakulását, változásait, a fa
jok, fajcsoportok teijedésének irányát, vándorlásának útját, progresz- 
szív vagy regresszív jellegét.

Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy vidékünk növény
földrajzi szempontból a közép-európai flóraterület délkeleti részén el
terülő pannóniai flóratartománynak (Pannonicum), ezen belül pedig 
az Alföld (Eupannonicum) flóravidékének a része. Homokpusztánkon 
„kifejezettek a közép-európai flóraterület hatásai” ( Obr adov i é  et 
a 1. 1987). Az itt előforduló endemikus és szubendemikus fajok, vala
mint a közép-európai flóraelemek különleges jelleget kölcsönöznek e 
terület flórájának megkülönböztetésül a Delibláti-homokpuszta flórá
jától ( O b r a d o v i é  et  al .  1984). Ezzel kapcsolatban H o r v á t i é  
(1967) a következőket írja: „A közép-európai flóraterület nálunk a 
pannóniai szektor délkeleti részét foglalja magában, ezt sajátságos nö
vénytakaró jellemzi, sztyep jellegű (kelet-európai-pontusi, dél-európai- 
pontusi, mediterrán-pontusi, valamint pannóniai) növényfajokkal.”

Az eddigiekből kiviláglik, hogy területünk flórája különböző fito- 
geográfiai területi egységek flóratípusait hidalja át és flórájával jól fe
jezi ki az átmeneti övezetet a dél-bánáti Deliblaticum és a dél-alföldi 
Titelicum flórajárás, valamint a Duna-Tisza közi homokvidék -  Prae- 
matricum flórajárása között. Éppen e jellegénél fogva javasolható e 
terület védelmének mielőbbi megvalósítása. Ezt a javaslatot alátá
masztja az a tény is, hogy Szabadka környékén 37 olyan növényfajt 
tartunk számon, mely európai endemikus fajnak tekinthető ( O b r a 
dovi é  1987).



8. AZ AUTOCHTON (ŐSHONOS) FLÓRA MEG
ŐRZÉSÉNEK KÉRDÉSE, VALAMINT A JELEN ÉS A JÖVŐ 
FLÓRAKÉPÉNEK TUDATOS, TERVSZERŰ ALAKÍTÁSA

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, milyen mértékben avatkoz
hat be az ember a természetes növénytakaró pozitív alakulásába, alakí
tásába. Szerintem ebben Japán példáját kellene követnünk, jó útmuta
tót nyújt számunkra, „feltérképezik a helyi növénytakaró összetételét 
és a növényállomány várható alakulására vonatkozó elemzéseket is 
elvégzik ... Olyan fa- és cserjefajokat telepítenek meg, amelyek a vege
táció-térképek adatai szerint őshonosak voltak” (Kovács  M., 1985). 
Természetesen ezzel párhuzamosan gondoskodnak a megfelelő lágy
szárúak telepítéséről is. „A természettől tanulva, a hazai növénytársu
lásokat kell elsősorban felhasználni” (T e r p ó 1978). Előre kell bocsá
tani, hogy a mi vidékünkön is az őshonos flóra megőrzése csakis a 
természetes növénytársulások lehetséges fenntartása és védelme útján 
valósítható meg. Ha megismertük az eredeti növénytakarót, a termé
szetes társulásokat, fejlődésük további lehetséges irányát, akkor fogha
tunk hozzá a fenntartás, kezelés, alakítás gyakorlati műveleteihez. Ép
pen ezért elengedhetetlenül fontos a pontos felmérés, az adott társulá
sok számbavétele, területük kijelölése, térképezése, továbbá a termő
hely megismerése, a társulás összetételének, szerkezetének megállapí
tása, ökológiai igényei, dinamikája. Külön figyelmet kell fordítanunk 
azokra a termőhelyekre és társulásokra, melyek ritka fajokat, reliktu- 
mokat, endemikus és szubendemikus fajokat, alfajokat, változatokat 
rejtenek magukban. A további feladat annak megállapítása, hogy je
lenleg milyen állapotban vannak az állományok „hogy felmérhessük a 
beavatkozás szükséges mértékét és irányát” (Simon 1975), miután 
feltártuk a veszélyeztetettség eredetét és fokát is. Ezen a téren nem 
lehet egy bizonyos sablonhoz ragaszkodni, a helyszínen kell a viszonyo
kat, a feltételeket kivizsgálni és a beavatkozás, a szabályozás lehetősé
geit, mikéntjét megállapítani -  mindig szem előtt tartva a vidék, a táj



jellegét, természetes összképét hiszen sok esetben már tájhelyreállí
tó munkát kell végezni. Nagy figyelmet kell fordítani az indikatív nö
vényekre, „amelyek populációi a legérzékenyebb műszerként mutatják 
a termőhelyi viszonyokat s ezen belül a környezeti tényezők változá
sát” (Simon 1975). Ezek segítségével a pozitív és negatív változások 
egyaránt kielemezhetők. Hangsúlyozni kell, hogy az egész munka csak 
tervszerűen történhet. Ezt a munkát „körültekintő alapkutatásokra és 
prognózisokra támaszkodva tudatosan meg kell tervezni” (Baue r  
et  W e i n i t s c h k e  1976). Az egész komplex feladatnak tekinthető 
és gyakorlati megvalósításához különféle profilú szakemberegyüttes 
szükséges, amely erre a célra szervezett intézmény keretében fejtheti 
ki eredményes tevékenységét.

Amennyiben az eredeti állapot visszaállításáról van szó, akkor 
lágyszárú és fás növények betelepítését kell elvégezni. Kísérletek iga
zolják, hogy a kiveszőiéiben lévő növények eredményesen szaporítha
tok (Búvár 1981/3). Az ember szerepét ebben a munkában nagyon 
szépen határozta meg annak idején Bo r b á s  Vi nce :  „Az ember
nek módjában áll ezt a folyamatot, küzdelmet megkönnyíteni, az egy
másra való következést siettetni, vagy az egyik formáció által elkészí
tett ágyba azt ültetni be, amely természetes úton egyenesen és hamar
jában oda nem juthatott volna” ( Borbás  1884). Ez a gondolat arra 
indíthat bennünket, hogy az adottságoknak és követelményeknek meg
felelően befolyásolhatjuk, irányíthatjuk a vidékre jellemző növénytár
sulások kialakítását. Fontos még az is, hogy a védelemre kijelölt terü
leteken, attól függően, hogy milyen fokú a védettség, kíméletes mező- 
gazdasági termelést kell folytatni, mert ennek fenntartó szerepe van 
( Kes z t he l y i  1983).

A védelem megvalósítása terén két irányban tevékenykedhetünk.
a) A növényfajok védelmének biztosítása meghatározott terüle

ten, termőhelyen egy vagy több növénytársulás keretében (ez a helyes 
és legmegfelelőbb megoldás).

b) A védett területen kívül eső érdekesebb fajok védelmére is 
gondot kell fordítani, mégpedig úgy, hogy feltérképezzük lelőhelyüket 
és ezt a kataszteri vagy üzemi térképeken feltűnően megjelöljük, így 
tájékoztatva a nyilvánosságot védelmük szükségességéről.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatban minden rendelke



zésre álló eszközt felhasználunk: rádiót, televíziót, sajtót, kiállításokat, 
előadásokat.

Az elérhető távlati eredményekkel kapcsolatban S i mon ,  úgy 
tűnik, kissé kételkedve állapítja meg: „Talán sikerül majd ismét helyre
állítani a bioszféra egyensúlyát, az ember és a bioszféra harmóniáját 
és megmenteni a bioszférát a kedvezőtlen irányú változásoktól, degra
dálódástól” (Si mon 1975).

Ha az ember történelme folyamán, anyagi jóléte érdekében nega
tívan befolyásolta természetes környezetét, akkor ma, a tudomány 
eredményeivel felvértezve, arra is képes lesz, képesnek kell lennie, 
hogy pozitívan hasson természetes környezetére.



Szennyes ínfű; ivica laksmanova 
Ajuga laxmannii (L.) B e n t h.

Tartós szegfű; karanfil dugovečni 
Dianthus diutinus K i t .  ex S c h u I t.

Homoki varjúháj; žednjak peščarski 
Sedum hillebradtii F e n z l .



Tarka nőszirom; perunika šarena 
Iris variegata L.

Homoki nőszirom; perunika peščarska 
Iris humilis G e o r g i subsp. arenaria 

(W. et K.) A. et D. L ő v e

Agárkosbor; kaćun obični 
Orchis morio L.

Vitézkosbor; kaćun soldatski 
Orchis miiitaris L.



Tavaszi kikerics; šafranjika Borzas len; lan peščarski
Bulbocodium versicolor Linum hirsutum L. subsp. glabrescens

(K e r - G a w I.) S p r e n g. (R o c h e I) S o ó

Fekete kökörcsin; crna sasa 
Pulsatilla pratensis (L.) M i I I. subspec. 

nigricans ( S t ö r c k )  Z a m e l s



Vörösbarna nőszőfű; kalužđerka purpurna Gyapjas csüdfű; kozinac rutavi
Epipactis atrorubens (H o f f m. ex B e r n h.) Astragalus dasyanthus P a l i .

B e s s. subsp. borbasii ( S o ó )  S o ó

Pusztai meténg; zimzelen zeljasti 
Vinca herbacea W. et K.



Tavaszi hérics; gorocvet Báránypirosító; crvena stežica
Adonis vernalis L. Aikanna tinctoria (L.) T a u s c h

Kései szegfű; karanfil peščanski Szibériai nőszirom; sibirska perunika
Dianthus serotinus W. et K. Iris sibirica L.



1 fiki 
* .* ' i

Kornistárnics; lincura Közönséges rence; šinka obična
Gentiana pneumonathe L. Utricularia vulgáris L.

Fehér tündérrózsa; beli lokvanj 
Nymphaea alba L.



Tarka sáfrány; prugasti šafran Apró nőszirom; sitna perunika
Crocus reticulatus S t e v. Iris pumila L.

Magyar sóvirág; travulja 
Limonum gmelini (W i I I d.) K t z e. subsp. hungaricum (K I o k o v) S o ó



Közönséges spárga; obična špargla 
Asparagus officinalis L.

Homoki árvalányhaj; peščarsko kovilje 
Stipa borysthenica K I o k o v

Sarlós gamandor; hrastolisni dubačac 
Teucrium chamaedrys L.



ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozat a természetvédelem szemszögéből igyekszik bemutat
ni a Szabadkai-horgosi homokpuszta természeti környezetét és kiala
kult természetes flóraképét. Megkísérli megállapítani a homokpuszta 
fitogeográfiai helyét is a pannon térségben.

A vidék flórakutatásainak ismertetése után a növénytakaró vo
natkozásában a terület természeti viszonyait tárgyalja: határait, ten
gerszint feletti magasságát, kialakulását, geomorfológiáját, vizeit, ég
hajlatát, talajtani jellegzetességeit, majd ismerteti a homokpuszta nö
vényzetének fejlődéstörténetét a posztglaciális kortól napjainkig, rá
mutatva az eredeti, őshonos növényzet erdőspuszta jellegére és arra a 
tényre, hogy az intenzív földművelés térhódítása nyomán az összefüg
gő természetes növénytakaró fokozatosan elszigetelt részekre darabo- 
lódott fel (fragmentáció), fajokban mindinkább elszegényedett és nagy 
része degradálódott.

Ezután az újabban közzétett, a homokpusztára vonatkozó enu- 
meráció (Prodromus flore, 1986) és saját adatai alapján a szerző meg
állapítja, hogy a homokpusztán és határterületein a vadon termő virá
gos vagy magvas növények és edényes virágtalanok fajszáma 1070. Ez
zel kapcsolatban adatokkal mutat rá az említett Prodromus flore reví
ziójának szükségességére is. Ismerteti a vidék legérdekesebb flóralelő
helyeit, jellegzetes termőhelyeit, melyek itt-ott még megőrizték az ere
deti növénytakaró töredékeit.

A potenciális vegetáció ismertetése után az itteni természetes nö
vénytársulások építőelemei közül 301 fajt mutat be. Ezeket természet- 
védelmi szempontból négy csoportra osztja:

I. rendkívül ritka fajok, egyesek már eltűntnek tekinthetők (20 faj).
II. a kipusztulás közvetlen veszélye fenyegeti őket (48 faj).
III. aktuálisan veszélyeztetett (55 faj).



IV. potenciálisan veszélyeztetett (mivel a társulások vannak ve
szélyben, amelyekben előfordulnak) -178 faj.

Minden egyes fajnál a következő adatok szerepelnek: a faj tudo
mányos neve, népi neve (magyar, szerb), a virágzás időpontja, a társu
lások megnevezése, amelyekben előfordul, a flóraelemcsoportja, öko
lógiai igényei, lelőhelye(i), a gyűjtő, illetve a publikáló neve, a gyűjtés 
vagy publikálás időpontja, a faj regionális elterjedése.

A megbeszélés keretében a szerző e flóra elemzésére tér át. A 
virágzás ideje alapján ez magában foglalja az egyes aspektusok legjel
lemzőbb fajainak bemutatását, a különböző fajok eloszlását termőhe
lyek (biotópok) szerint, a legjellemzőbb növénytársulásokat, a fajok 
ökológiai igénye és flóracsoportok szerinti megoszlását. Ezt követi a 
fenti adatok figyelembevételével a Szabadka-Horgosi-, a Delibláti-ho
mokpuszta és a Nagykőrösi-homokvidék összehasonlítása. A hasonló
ságok és különbségek, valamint a differenciális fajok kiemelésével a 
szerző megkísérli maghatározni a Szabadka-Horgosi-homokpusztának 
a pannon térségben elfoglalt fitogeográfiai helyét. E szerint vidékünk 
flórája -  mint a pannon flóratartomány (Pannonicum) egy sajátságos 
része -  átmenetet képez a delibláti flóra (Deliblaticum), a dél-bácskai 
flóra (Titelicum) és a Duna-Tisza közi homoki flóra (Praematricum) 
között. Éppen e sajátságos helyzeténél fogva jogos a követelmény, 
hogy e vidék szigorúbb természetvédelmi státust kapjon.

Dolgozatát a szerző az eredeti őshonos flóra megőrzésének, eset
leges rekonstrukciójának mikéntjével fejezi be.



Dr Béla Šturc 
PRIRODNA FLÓRA SUBOTIČKO-HORGOŠKE 

PEŠČARE I PITANJA NJENE ZAŠTITE 
REZIME

Autor rada nastoji da sa gledišta zaštite prirode prikaže prirodnu 
sredinu a posebno promenu flore u Subotičko-horgoškoj peščari i da 
odredi fitogeografski položaj öve peščare na panonskom prostoru.

U radu je reč o faktorima prirodne sredine u odnosu na biljni 
pokrivač:

-  položaj, granica, apsolutna visina, postanak, geomorfološki od- 
nos, voda, kiima i karakteristike tla;

-  istorijski razvoj biljnog sveta öve peščare od postglacijala do 
danas (prvobitni karakter prirodnog biljnog pokrivača, šumo-stepe i 
razvoj zemljoradnje koji postepeno utiče na stvaranje manjih celina i 
broj biljnih vrsta);

-  pregled najinteresantnijih nalazišta i stanista koja su još sačuva- 
la fragmente prirodne vegetacije.

Na osnovu nedavno objavljene enumeracije öve flore (Prodro
mus flore iz 1986. godine) i sopstvenih podataka, autor ukazuje da je 
potrebna revizija Prodromusa.

Autor rada svrstava 301 biljnu vrstu öve peščare u četiri grupe:
I izuzetno retke vrste (20 vrsta),
II vrste izložene neposrednoj opasnosti nestanka (48 vrsta),
III aktuelno ugrožene vrste (55 vrsta) i
IV potencijalno ugrožene vrste, jer su zajednice u kojima žive ug- 

rožene (178 vrsta).
O svakoj vrsti dati su sledeéi podaci: ime vrste (naučno ime i ime 

na madarskom i srpskom jeziku), vreme cvetanja, nalazište, ime sa- 
kupljača (autóra publikacije), vreme sakupljanja, ime zajednice u kojoj 
se nalazi, flomi elemenat kojem pripada, ekološki zahtevi i regionalna 
rasprostranjenost.



Analiza biljnog sveta obuhvata spisak najkarakterističnijih vrsta, 
grupisanje, procentualno iskazivanje na osnovu staništa (biotopa), oz- 
naku karakterističnih zajednica (asocijacija), ekološke zahteve po flor- 
nim elementima i po regionalnoj rasprostranjenosti.

Na osnovu iznetih podataka sledi komparacija tri karakteristične 
peščare panonskog prostora: Deliblatske, Subotičko-horgoške i 
Nađkereša (Mađarska). Autor pokušava da na osnovu sličnosti i razli- 
ka, isticanja diferencijalnih vrsta odredi fitogeografski položaj Subotič- 
ko-horgoške peščare, specifičnog dela panonske florne provincije 
(Pannonicuma) koji se pruža u jugoistočnom delu srednjoevropske 
flome regije.

Flóra ove peščare i njenih susednih područja vrlo dobro izražava 
prelazni karakter između flore Deliblatske peščare (Deliblaticuma) i 
flore na jugu Bačke (Titelicuma) prema flori međurečja Dunava i Tise 
(Pr aematricuma).

Na osnovu specifičnog fitogeografskog položaja i promena pri- 
rodne sredine neophodno je da ovaj kraj dobije status prirodnog rezer- 
vata sa zaštitom i eventualnom rekonstrukcijom prirodne flore u Subo- 
tičko-horgoškoj peščari.



Dr. Sturc Béla 
THE NATIVE FLÓRA - PICTURE OF THE SUBOTICA - 
HORGOŠ SANDY FIELD AND THE PROBLEMS OF ITS 

PRESERVATION 
SUMMARY

This dissertation, from the aspect of natúré conservation, endea- 
vours to demonstrate the natural environment of the Subotica-Horgoš 
sandy field, and the native flora-picture which is involved in it. In 
addition to this it attempts to determine the phytogeographical locality 
of the sandy field in the Pannonian area.

After the survey of researches in these environs, the dissertation 
discusses the physical conditions of the field: boundaries, height above 
Sea-level, evolution, geomorphology, waters, climate, soil science char- 
acteristics; all these from the respect of the flóra. Then it reviews the 
evolution of the vegetation of this field from the post-glacial time up 
to these days, referring to the wood-land characteristic of the autoch- 
tonous vegetation, and to the spreading of intensive agricultural explo- 
itation, which gradually parcelled out the continuous native flóra intő 
isolated pieces (fragmentation), diminished it in species and largely 
degraded it.

Afterwards on the basis of the recently published enumeration 
about the sandy field (Prodromus flore 1986) and of his own data, the 
author establishes that the number of species of Authophyta, Pteri- 
dophyta and Spermathophyta growing wild is 1070. Further on factual 
proofs follow referring to the necessity of the revision of this Prodro
mus flore. Then he writes about the most interesting flora-provenances 
and typical sites, which here and there still preserved the portions of 
the origiijal flóra.

After the survey of the potential vegetation of the sandy field he 
presents 300 species, which are constructive elements of the natural 
plánt communities here. He divides these species -  from the viewpoint 
of the natural conservation -  intő four groups:



I. extremely infrequent species, somé can already be considered 
extinct (20 species),

II. those threatened by the immediate danger of dying out (48 
species),

III currently endangered species (54 species) and
IV. possibly endangered species (since the communities, in which 

they are found, are imperilled -  178 species).
The following data are present fór every single species: the scho- 

larly name of species, the popular name (in Hungárián and in Serbian), 
the time of flowering, the site, the name of the collector and publis- 
cher and the date, the communities in which the species are found, 
ecologycal needs, régiónál spreading.

Within the scope of the discussion the author passes on to the 
analysis of this flóra. This contains -  on the basis of the flowering -  the 
most characteristic species of certain seasonal variations, the disper- 
sion of the species and the percentage proportion according to the 
sites (ecotopes), as well as the communities that populate them; more- 
over the dispersal and the percentage proportion of the species on the 
basis of belonging to floraelement groups, their ecological needs and 
the régiónál spreading. Taking intő consideration the above-mentioned 
facts follows the comparison of the flóra in the Deliblát sandy field, 
Subotica-Horgoš sandy field and Nagykőrös sandy region.

Emphasizing the similarities, differences and the differential spe
cies, the author tries to State the phytogeographical locality of the 
Subotica-Horgoš sandy field in the Pannonian area.

Consequently the flóra of our environment -  like a particular part 
of the Pannonian flóra province (Pannonicum) -  eminently expresses 
the transitional character between the Deliblát flóra (Deliblaticum), 
the south Bačka flóra (Titelicum) and the flóra of the sand teritories 
between Danube and Tisza (Praematricum). Due to its specific setting 
the region rightfully claims to gain a stricter nature-conservation sta
tus. The author concludes his dissertation offering methods of pre- 
serving and possible reconstruction of the original, autochthonous flóra.
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NÉVMUTATÓ

Latin nevek

Achillea achroleuca 92 
Achillea asplenifolia 90 
Achillea distans 31 
Achillea ochroleuca 91 
Achillea pannonica 141 
Achillea setacea 142 
Acorellus pannonicus 91 
Adonis vemalis 69 
Aegopodium podagraria 70 
Agropyron pectinatum 91 
Ajuga laxmannii 42 
Alkanna tinctoria 70 
Allium angulosum 43 
Allium moschatum 50 
Allium paniculatum 50 
Allium rotundum 51 
Allium sphaerocephalon 92 
Alyssum montanum 92 
Alyssum tortuosum 93 
Anchusa ochroleuca 51 
Anthericum liliago 51 
Anthericum ramosum 71 
Anthyllis vulneraria 93 
Arabis auriculata 142 
Armoracia macrocarpa 52 
Artemisia pontica 94 
Artemisia santonicum 95 
Asparagus officinalis 143 
Asperula cynanchica 143 
Aster linosyris 71 
Aster sedifolius 95 
Aster tripolium 143 
Astragalus asper 95 
Astragalus austriacus 52 
Astragalus dasyanthus 53 
Astragalus excapus 53 
Astragalus onobrychis 95 
Astragalus varius 53 
Astralagus sulcatus 30 
Atriplex littoralis 144 
Avenula pubescens 96

Batrachium trichophyllum 96 
Beckmannia eruciformis 72

Betonica officinalis 96 
Blackstonia acuminata 43 
Bolboschoenus maritimus 144 
Brachypodium sylvaticum 144 
Brassica elongata 97 
Bulbocodium versicolor 54 
Bupleurum tenuissimum 97

Calamagrostis neglecta 31 
Calamintha clinopodium 145 
Campanula cervicaria 73 
Campanula glomerata 97 
Campanula patula 44 
Campanula sibirica 72 
Camphorosma annua 98 
Carduus hamulosus 98 
Carex divisa 145 
Carex elata 146 
Carex liparícarpos 146 
Carex oederi 146 
Carex panicea 147 
Carex stenophylla 147 
Carex supina 147 
Carthamus lanatus 148 
Centaurea arenaria 99 
Centaurea arenaria 99 
Centaurea micranthos 148 
Centaurea sadlerana 99 
Centaurium littorale 99 
Cephalanthera rubra 44 
Cerastium anomalum 100 
Ceratocephalus testiculatus 44 
Chamaecytisus austriacus 73 
Chamaecytisus ratisbonensis 73 
Chamaesytisus hirsutus 55 
Chrysopogon gryllus 100 
Cirsium brachycephalum 101 
Colchicum arenarium 74 
Corispermum canescens 74 
Corispermum nitidum 101 
Crocus reticulatus 102 
Crypsis aculeata 102 
Cynanchum vince toxicum 103 
Cytisus nigricans 30



Dactylorhiza incarnata 103 
Dianthus diutinus 45 
Dianthus giganteiformis 55 
Dianthus pontedarae 148 
Dianthus serotinus 75 
Dianthus superbus 55 
Draba nemorosa 75

Ephedra distachya 57 
Epilobium lanceolatum 30 
Epipactis atrorubens 56 
Epipactis helleborine 56 
Epipactis palustris 57 
Equisetum ramosissimum 105 
Equisetum telmateia 29 
Equisetum variegatum 57 
Eriophorum latifolium 58 
Euphorbia pannonica 104 
Euphrasia stricta 45 
Euphrasia tatarica 46

Fagaria viridis 106 
Festuca rupicola 104 
Festuca vaginata 105 
Festuca valesiaca 105 
Festuca wagneri 105 
Filipendula vulgáris 105 
Frangula alnus 149 
Fraxinus angustifolia 106 
Fumana procumbens 107

Gagea pusilla 107 
Galium glaucum 107 
Genista elata 108 
Genista ovata 30 
Gentiana pneumonanthe 76 
Geránium lucidum 31 
Geránium phaeum 30 
Geránium robertianum 149 
Glyceria flutians 110 
Gratiola officinalis 150 
Gypsophila fastigiata 76 
Gypsophila mularis 76 
Gypsophila paniculata 108

Heleochloa alopecuroides 109 
Heleochloa schoenoides 109 
Helianthemum nummularium 110 
Helichrysum arenarum 46 
Hesperis sylvestris 77

Hesperis tristis 110 
Hieracium auriculoides 111 
Hieracium bauhini 111 
Hieracium echioides 111 
Hieracium hoppeanum 112 
Holoschoenus vulgáris 150 
Hordeum geniculatum 110 
Hypericum elegáns 46 
Hypericum tetrapterum 112

Inula germanica 77 
Inula hirta 112 
Inula salicina 113 
Iris humilis 58 
Iris pumila 113 
Iris sibirica 78 
Iris spuria 78 
Iris variegata 58

Juncus gerardii 150 
Jurinea mollis 59

Kochia prastrata 114 
Koeleria glauca 114

Lactuca quercina 114 
Lathyrus palustris 150 
Lathyrus pratensis 150 
Lepidium crassifolium 115 
Limonium gmelini 115 
Linum austriacum 115 
Linum hirsutum 59 
Linum perenne 116 
Lithospermum officinale 152 
Lychnis flos-cuculi 116 
Lysimachia punctata 31

Medicago prostrata 60 
Melica transsylvanica 152 
Melilotus dentatus 116 
Minuartia glomerata 117 
Minuartia setacea 117 
Minuartia vema 117 
Molinia coerulea 152 
Muscari botryoides 60 
Muscari neglectum 118 
Muscari tenuiflorum 61 
Myosurus minimus 78 
Myriophyllum spicatum 153



Nepeta pannonica 79 
Nymphaea alba 79

Odontites lutea 118 
Oenanthe aquatica 153 
Onobrychis arenaria 61 
Ononis arvensis 153 
Onosma arenarium 118 
Ophioglossum vulgatum 47 
Ophrys sphecodes 80 
Orchis coriophora 80 
Orchis laxiflora 121 
Orchis militaris 61 
Orchis morio 62 
Orchis purpurea 47 
Orchis ustulata 80 
Orinthogalum orthophyllum 119 
Ornithogalum boucheanum 81 
Orobanche arenaria 120 
Oxytropis pilosa81

Parnassia palustris 62 
Peucedanum alsaticum 81 
Peucedanum arenarium 82 
Peucedanum carvifolia 82 
Peucedanum cervaria 82 
Peucedanum oreoselinum 83 
Peucedanum palustre 83 
Phleum phleoides 154 
Pholiurus pannonicus 120 
Plantago maritima 83 
Plantago schwarzenbergiana 84 
Plantago tenuiflora 84 
Polygonatum latifolium 85 
Polygonum arenarium 154 
Potamogeton pectinatus 155 
Potamogeton trichodes 62 
Potentilla arenaria 120 
Potentilla recta 121 
Prunella laciniata 63 
Puccinellia limosa 121 
Pulsatilla pratensis 63

Ranunculus bulbosus 85 
Ranunculus illyricus 64 
Ranunculus lateriflorus 64 
Ranunculus pedatus 121 
Rhinanthus alaectorolophus 31 
Rhinanthus angustifolius 155 
Rhinanthus borbasii 122

Rhinanthus rumelicus 122 
Rorippa sylvestris 122

Salix repens 123
Salvia austriaca 123
Salvia nutans 47
Samolus valerandi 48
Sanguisorba officinalis 155
Scabiosa canescens 85
Scabiosa ucranica 86
Schoenoplectus americanus 124
Schoenoplectus tabernaemontani 124
Schoenoplectus triqueter 124
Scilla bifolia 48
Scorzonera cana 156
Scorzonera parviflora 125
Scorzonera purpurea 64
Scutellaria galericulata 125
Secale sylvestre 126
Sedum caespitosum 65
Sedum hillebrandtii 49
Sedum maximum 126
Selinum carviflora 126
Senecio doria 126
Senecio erucifolius 156
Serratula tinctoria 157
Seseli hippomarathrum 65
Seseli pallasii 127
Silaum silauss 86
Silene borysthenica 127
Silene longiflora 65
Silene multiflora 128
Silene otites 128
Sisymbrium polymorphum 49
Sium latifolium 157
Solanum dulcamara 128
Spergularia maritima 129
Spergularia salina 129
Stipa borysthenica 129
Stipa capillata 130
Stipa tirsa 31
Stratiotes aloides 49
Suaeda maritima 129
Suaeda pannonica 86
Succisa pratensis 131
Syrenia cana 131

Taeniatherum asperum 66 
Taraxacum bessarabicum 132 
Taraxacum serotinum 132



Tetragonolobus maritimus 132 
Teucrium chamaedrys 133 
Thalictrum flavum 87 
Thalictrum minus 133 
Thalictrum simplex 134 
Thelypteris thelypteroides 66 
Thesium arvense 134 
Thymus deganianus 135 
Thymus glabrescens 135 
Thymus pannonicus 136 
Tragopogon floccocus 136 
Tribulus terrestris 136 
Trifolium angulatum 137 
Trifolium diffusum 137 
Trifolium montanum 137 
Trifolium omithopodioides 69 
Trifolium pátens 138 
Triglochin maritimum 138 
Triglochin palustre 138 
Trigonella monspeliaca 67 
Trigonella procumbens 139 
Turritis glabra 158

Utricularia australis 87 
Utricularia vulgáris 88

Valeriana officinalis 139 
Veratrum album 88 
Verbascum austricum 139 
Verbascum phoeniceum 140 
Veronica austriaca 88 
Veronica austriaca 89 
Veronica orchidea 89 
Veronica prostrata 140 
Veronica spicata 141 
Veronica teucrium 88 
Viburnum opulus 158 
Vicia lathyroides 67 
Vinca herbacea 67 
Viola ambigua 68 
Viola cyanea 89 
Viola hirta 89 
Viola odorata 90 
Viola rupestris 91 
Viola suavis 69

Xeranthemum annuum 141

Zannichellia palustris 50



agárkosbor 62 
ágas homokviola 71 
apró nőszirom 113 
aranyfürt 71 
árokvirág 48

bablevelű varjúháj 126 
bajuszpázsit 102 
baktopp, podagrafű 70 
bárányparéj 98 
báránypirosító 70 
bárányüröm 94 
barázdás csüdfű 30 
bársonykerep 132 
bíboros vagy erdei kosbor 47 
bókoló zsálya 47 
borsfű 145 
borzas ibolya 89 
borzas kakascímer 31 
borzas peremizs 112 
borzas zanót 55 
borzas, illetve homoki len 59 
bugás hagyma 50 
bugás macskamenta 79 
buglyos fátyolvirág

(magyar szappangyökér) 108 
buglyos here 137 
buglyos kocsord 81 
buglyos szegfű 55 
buglyos zanót 73 
bunkós hagyma 92

cinege- v. serevényfűz 123 
citromkocsord 83

csajkavirág 81 
csátés sás 145 
csattogó szamóca 106 
cseplesz lucerna 60 
cserlevelű saláta 114 
csikófark 57 
csikorgófű 153 
csillogó gólyaorr 31 
csomós harangvirág 97 
csuklyás ibolya 68 
debreceni torma 54 
deres fénypeije 114

dunántúli szegfű (óriás szegfű) 55

ebfojtó müge 143
egérfarkfű 78
egyenes ikravirág 142
egyenes pimpó 121
egyhajú virág (tavaszi kikerics) 54
egyvirágú here 69
ékes vasvirág 141
élesmosófű 100
epergyöngyike 60
erdei estike 77
erdei szálkaperje 145
erdélyi gyöngypeije 152
erdélyi útifű 84
érdes csüdfű 95
ereszes hagyma 51
évelő len 116

fátyolos nőszirom 78 
fehér gyíkfű 63 
fehér májvirág 62 
fehér tündérrózsa 79 
fehér zászpa 88 
fekete (mezei) kökörcsin 63 
fényes poloskamag 101 
fényes sás 146 
festő rekettye 108 
festő zsoltina 157 
fésűs békaszőlő 155 
fodros gólyaorr 30 
fogas somkóró 116 
fogaslevelű veronika 88 
francia lepkeszeg 67 
füles hölgymái 111 
fürtös gyöngyike 118 
fürtös homokliliom 51 
fürtös zanót 30 
fűzé rés süllőhínár 153 
fűzlevelű peremizs 113

galajszerű borkóró 134 
gamandorveronika 89 
gindár sás 147 
gomolyos kőhúr 119 
gyapjas csüdfű 52 
gyíkhagyma 43



hagymás boglárka 85 
halvány harangvirág 73 
hangyabogáncs 59 
harasztos káposzta 97 
háromélű káka 124 
hegyi here 137 
hegyi len 115 
hegyi temye 92 
hengeresfészkű peremizs 77 
hemyópázsit 72 
heverő seprófű 114 
hínáros víziboglárka 96 
homoki árvalányhaj 129 
homoki bakszakáll 136 
homoki baltacím 61 
homoki cickafark 91 
homoki csenkesz 105 
homoki csüdfű 53 
homoki ebszőlőcsucsor 128 
homoki fátyolvirág 76 
homoki ibolya 90 
homoki imola 99 
homoki kakukkfű 136 
homoki keserűfű 154 
homoki kikerics 74 
homoki kocsord 82 
homoki nőszirom 58 
homoki pimpó 120 
homoki temye 93 
homoki vajvirág 120 
homoki varjúháj 49 
homoki vértő 118 
homoki zsellérke 134 
homokviola 131 
horgas bogáncs 99 
hosszú zsurló 104 
hosszúlevelű árvalányhaj 31 
hússzínű ujjaskosbor 103

illatos ibolya 90 
iszapsás 146

kányabangita 158 
karcsú gyöngyike 61 
karcsú orbáncfű 46 
karcsú zsombor 49 
karcsú bajuszfű 109 
kék ibolya 89 
kékpeije 152 
keleti ibolya 68

kései gyíkpohár 43 
kései pitypang 132 
kései szegfű 75 
keskenylevelű aggófű 156 
keskenylevelű ezeijófű 99 
keskenylevelű sás 147 
kígyófark 120 
kígyónyelv 47 
királydinnye 136 
kis tyúktaréj 107 
kisfészkű aszat 101 
kisvirágú csüdfű 52 
kisvirágú habszegfű 127 
kisvirágú pozdor 125 
kolokán 49
koloncos legyezőfű 105 
kőmagvú gyöngyköles 152 
köménylevelű kocsord 82 
kónyasárma81 
komistámics 75 
kosborképű veronika 88 
kötőkáka 124 
kövér aggófű 126 
közönséges borkóró 133 
közönséges kakukkfű 135 
közönséges méreggyilok 103 
közönséges repce 87 
közönséges spárga 143 
közönséges szemvidító 45 
közönséges szikipozdor 156 
kunkorgó árvalányhaj 130 
kutyabenge 149

lándzsás füzike 30 
lápi nádtippan 31 
lecsepült veronika 140 
ligeti daravirág 75 
lila ökörfarkkóró 140

macskafarkú veronika 141 
magas hölgymái 111 
magas kakukkfű 136 
magyar cickafark 141 
magyar kőris 106 
magyar kutyatej 103 
magyar nyúlhere 93 
magyar palka 91 
magyar sóballa 86 
magyar sóvirág 115 
magyar szegfű 148



medúzafű 66 
mételykóró 153 
mezei fátyolvirág 76 
mezei iglice 153
mezei (orvosi) macskagyökér 139
mirigyes kakascímer 122
mocsári kígyófű 138
mocsári kocsord 83
mocsári kosbor 119
mocsári lednek 151
mocsári nőszőfű 57
mocsári orbáncfű 112
mocsári páfrány 66
molyhos napvirág 110
muharsás 147

nagy cickafark 31 
nagyvirágú kakascímer 155 
naprózsa 107 
nehézszagú gólyaorr 149

nyúlkömény 126

óriás zsurló 29 
orvosi bakfű 96 
orvosi csikorgófű 150 
osztrák ökörfarkkóró 139 
osztrák zsálya 123

ördögharaptafű 131 
őszi vérfű 155

parlagi lednek 151 
parti laboda 144 
pelyhes zabfű 96 
pettyegetett lizinka 31 
pézsmahagyma 50 
pici bükköny 67 
piros madársisak 44 
piros pozdor 64 
pókbangó 80 
poloskaszagú kosbor 80 
pongyola harangvirág 72 
pongyola rence 87 
pozsgás zsázsa 115 
pusztai cickafark 142 
pusztai csenkesz 104 
pusztai kakascímer 122 
pusztai madártej 119 
pusztai meténg 67

rákosi csenkesz 105 
réti harmatkása 108 
réti kakukkszegfű 116 
réti őszirózsa 94

Sadler-imola 99 
sárga borkóró 87 
sárga fogfű 118 
sárga kígyókapor 86 
sarlóboglárka, cseppboglárka 44 
sarlós gamandor 133 
selymes boglárka 64 
selymes zanót 73 
sertelevelű békaszőlő 62 
sima komócsin 154 
sokvirágú habszegfű 127 
sömörös kosbor 81

szalmagyopár 46
száratlan csüdfű 53
számyasmagvú budavirág 129
szarv askocsord 82
széleslevelű békakorsó 157
széleslevelű gyapjúsás 58
széleslevelű nőszőfű 56
széleslevelű salamonpecsét 85
szennyes ínfű 42
szibériai nőszirom 78
szikár habszegfű 128
sziki árpa, cigánybúza 110
sziki boglárka 64
sziki budavirág 129
sziki buvákfű 97
sziki cickafark 90
sziki here 137
sziki kányafű 122
sziki lepkeszeg 139
sziki madárhúr 100
sziki mézpázsit 121
sziki őszirózsa 143
sziki pitypang 132
sziki sóballa 130
sziki szittyó 150
sziki üröm 94
sziki útifű 83
sziki vaijűháj 65
sziklai kőhúr 117
szilkés gurgolya 65
szomorú estike 110
szőrös rekettye 30



szürke káka 150 
szürke müge 107 
szürke poloskamag 74 
szürkés ördögszem 85 
szúrós hölgymái 111

tarajos búzafű 91 
tarka nőszirom 58 
tarka sáfrány 102 
tarka zsurló 57 
tartós szegfű 45 
tatár szemvidító 46 
tavaszi csillagvirág 48 
tavaszi hérics 69 
tavaszi kőhúr 117 
tengerparti kígyófű 138 
terebélyes harangvirág 44 
termetes (gór) habszegfű 65 
terpedő here 138 
tófonál 50 
toronyszál 158

ukrán ördögszem 86 
útszéli imola 148

vad pórsáfrány 148 
vadrozs 125 
vajszínű atracél 51 
változó gurgolya 127 
vastag bajuszfű 109 
vékony csenkesz 105 
vékony káka 124 
vékony útifű 84 
villás boglárka 121 
vitézkosbor 61 
vízmelléki csukóka 125 
vörösbama nőszőfű 56

zászlós csüdfű 96 
zöld hölgymái 112

zsióka 144 
zsombéksás 146



austrijska žalfija 123 
austrijska divizma 139

babin zub 136
baloče sitno 107
barska zanihelija 50
barski kantanon 112
barski trozubac 138
bela brdska detelina 137
beli lokvanj 79
bleda kaćunka 103
bledožuti sporiš, hajdučka trava 92
bodljikava tmica 102
borbašov šuškavac 122
brdska žumenica 92

crna sasa 63 
cmjevac beli 63 
crvena lazarkmja 143 
crvena udika 158

čekinjasta mišljakinja 117 
čemerika bela 88 
češljasti mresnjak 155 
čestoslavica austrijska 88 
čvorasta mišljakinja 117

degenova majčina dušica 135 
devesilje stepsko 65 
devetemik, sunčanica 108 
divlja raž 125 
divlji karanfil 148 
divlji lan 116 
divlji luk 51 
dlakava ljubičica 89 
dlakavi sporiš 142 
dlakavi tičinac 100 
dlakavo kovilje 130 
dubačasta čestoslavica 89

đipovina 100

ederova oštrica 146 
efedra 57
esparzetni kozinac 95 
gladnica šumska 75 
glatka krstica 126

glatka majčina dušica 135 
glatki oman 113 
gorocvet 69 
granati kosatik 71 
graorasta graorica 67 
grebenasta pirevina 91 
gronjasta mlečika 103 
gronjasti zvončić 97 
grozdasta presličica 118

hrastolika salata 114 
hrastolisni dubačac 133 
hren divlji 54

ilirski ljutić 64 
ivica laksmanova 42

jagoda pucavica 106 
jaspra debela, lukovičasti ljutić 85 
jednogodišnja slamnica 141 
jorgovančić sitni, večemica 110 
jorgovančić šumski 77 
jurčica panonska 86

kacigasti šišak 125 
kafranka 98
kalužđerka močvama 57 
kalužđerka purpuma 56 
kalužđerka širokolisna 56 
kantarion vitki 46 
kaćun crveni 47 
kaćun medeni 80 
kaćun obični 62 
kaćun smrdljivi 80 
kaćun soldatski 61 
kaćunolika čestoslavica 88 
karanfil dugovečni 45 
karanfil krasni 55 
karanfil peščarski 75 
karanfil stasiti 55 
klasasta čestoslavica 141 
klasasti krocanj 153 
kosatik51
kozinac brazdasti 30 
kozinac južni 52 
kozinac peščarski 53 
kozinac rapavi 95



kozinac mtavi 52 
kozinac stepski 53 
kozji gladiš 153 
kozlinac 81
kratkoglavičasta palamida 101
krilaš 132
krkavina 149
krupni šušuljak 108
kruta oštrica 146
kukasti stričak 98

lan peščarski 59 
lekovita dinjica, krvara 155 
lincura 76
lisičinasta runjavica 111 
livadska lanika 134 
luk ćoškasti 43 
luk resasti 50

ljubičica mirisava 90 
ljubičica peščarska 91 
ljubičica sumnjiva 68 
ljubičica vledo ljubičasta 68 
ljutić kljunasti 44 
ljutić slatinski 64

malena očobajka 133 
maljavi ovas 96 
maljevica 66 
maslačak 132 
mešinka južna 87 
mešinka obična 87 
mesnata renika 115 
mnogocvetna pucavica 127 
močvama paprat 66 
močvama siljevina 83 
modri graor 154 
modrocvetna divizma 140 
morska loboda 144 
mošusasti luk 50 
mrazovac peščarski 74

naglavica crvena 44

obalska kičica 99 
obična bekmanija 72 
obična beskoljenka 152 
obična lastavina 103 
obična marulja 145 
obična petoprsnica 121

obična rumenika 116 
obična selenka 126 
obična sita 150 
obična špargla 143 
obična suručica 105 
obična trbulja 153 
obična vezlica 150 
obična vrapseme 152 
obični belodun 93 
obični bojad 148 
obični hrenak 157 
obični preskoč 131 
obični prolevak 150 
obični srpac 157 
obični šušuljak 76 
odoljen 139 
okruglasti luk 92 
oman germanski 77 
opojan 48
oranj mnogostrani 49 
oštrika peščarska 118

panonski sporiš 141 
panonski zvezdan 143 
pastirski zdravac 149 
pelen pontski 94 
pelenova vodnjača 120 
perunika bastama 78 
perunika peščarska 58 
perunika šarena 58 
peščarska žumenica 93 
peščarska grahorka 61 
peščarska petoprsnica 120 
peščarska pomoćnica 128 
peščarska siljevina 82 
peščarski dvomik 154 
peščarski kozobrad 136 
peščarski različak 99 
peščarsko kovilje 129 
piavetni lan 115 
plavkasta ljubičica 90 
plavozelena kelerija 114 
polegla éestoslavica 140 
polegla metlica 114 
polegla smiljkita 139 
poljskijasen 106 
pontijsko kovilje 31 
potplotuša panonska 79 
pravo popino prase 157 
presličica plava 60



primorska jurčica 130 
primorska koleničica 129 
primorski trozubac 138 
procepak dvolisni 48 
prolećna mišljakinja 117 
promenljivo devesilje 127 
prosta očobajka 134 
protivak jadno 31 
prugasti rastavić 57 
prugasti šafran 102 
ptičja detelina 69 
pucavica trajna 65 
purpurna detelina 137

ranilist čistač 96 
rapavi oman 112 
rastavić veliki 29 
razdeljena oštrica 145 
razgranati rastavić 104 
rečna sladika 108 
renolika repica 97 
repolika tmika 109 
resasta oštrica 147 
rumelijski šuškavac 122 
ruzmarinolisnavrba 123

sadlerov različak 99 
salančica žučkasta 43 
savinuta oštrica 147 
sedmolist 70 
sibirska perunika 78 
sibirski zvonČić 72 
siljevina žučkasta 81 
siljevina šumostepska 82 
šiljolika tmika 109 
širokolisni zaliz 85 
sitna maloperka 78 
sitna perunika 113 
sitna prorašljika 97 
sitnocvetna pucalica 127 
sitnocvetni različak 148 
sitnocvetni zmijak 125 
siva brocika 107 
siva sirenija 131 
sjajna oštrica 146 
sjajna steničica 101 
slatinasti ljutić 121 
slatinska bezbridnjača 121 
slatinska bokvica 84

slatinska detelina 137
slatinska koleničica 129
slatinski ječam 110
slatinski maslačak 132
slatinski oblić 124
slatinski pelen 94
slatinski šilj 92
slatinski ugaz 122
slatinski zmijak 156
sleznicoliki sporiš, hajdučka trava 90
smilje 46
smiljkita 67
sporiš veliki 31
srebrna pilica 59
steničnica siva 74
stepska pucavica 128
sunčanica 107
svilasti zanovet 73

šafranjika 54 
šarenbubac sitni 80 
šašuljica neugledna 31 
šumska pasjaža 145 
šumska siljevina 83 
šuškavac čupavi 31 
šušuljak peščarski 76 
švarcenbergova bokvica 84

tačkasta zvjezdičica 94 
talija obična 62 
tankorepić 120 
testerica 49
transilvanijska suzica 152 
travulja 107 
trostrani oblić 124

udovičica sivkasta 85 
udovičica ukrajinska 86 
ušasta gušarka 142 
ušatasta runjavica 111 
uski oblić 124 
uskolisna oštrica 147 
uskolisni šuškavac 155 
uskolisni vranji luk 119

velika krstica, kostriš 156 
veliki bobovnik 126 
veliki kaćun 119 
veliki prostrel 158



vetrogon širokolisni 58 
vidac 46 
vidac obični 45 
vija polegla 60 
vijuk brazdasti 104 
vijuk peščarski 105 
vijuk švajcarski 105 
vijuk Vagnerov 105 
vilin luk nežni 61 
visoka majčina dušica 136 
visoka zuka 144 
vitka bokvica 84 
vlaknasti ljutić 96 
vlasasta resina 62 
volujak žučkasti 51 
vranji luk zelenocvetni 81 
vrbovica kopljasta 30 
vrežasta runjavica 111 
vučji jezik, crvena stežica 70 
zanovet 30 
zanovet obični 73 
zanovet runjavi 55

zdepasta runjavica 112 
zdravac mrkocrvetni 30 
zdravac sjajni 31 
zelenkasta siljevina 82 
zimzelen zeljasti 67 
zmijak crveni 64 
zmijski jezik 47 
zvezdičica 71 
zvončić široki 44 
zvončić vratnik 73

žalfija klimava 47
žednjak peščarski 49
žednjak slatinski 65
žućkasta ždraljevina 116
žuta detelina 138
žuta koromica 86
žuta očobajka, vredovac 87
žutavidoka 118
žuti graor 151
žutilica 108
žutilica dlakava 30
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Az ismertetett növényfajok közül külön ki 
kell emelni azokat, amelyek már védettek, 
vagy csak ezen a területen fordulnak elő az 
országban, mint amilyen például az Iris 
arenaria, Bulbocodium versicolor, Gypsophila 
arenaria, Potentilla leucopolitana, Draba 
nemorosa, vagy csak még nagyon kevés 
termőhelyen: Samolus velardi, Astragalus 
exscapus, Cvtisus ratisbonensis.

Nagy értéke a könyvnek a vidék földrajzi, 
talajtani, vízrajzi, éghajlati és domborzati 
bemutatása is. Emiatt nem csupán a 
szakemberek számára nélkülözhetetlen, ösz- 
szefoglaló dolgozat; mindazok érdeklődé
sére számot tarthat, akik szeretik a termé
szetet és meg akarják őrizni szépségét és 
értékeit.

(Bózsa Pál recenziójából)




