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Különlenyomat az »Erdészeti Kísérletek 1914. XVI. évf. 4. számából.

37% : 444 . -

A delibláti kincstári homokpuszta növényvilága.
W A G N E R JÁNOS-tól

I.
A delibláti homokpuszta flórájának eredete.
A miocénkori Pannóniái tengem elborította a delibláti homokpuszta
mai helyét is. Ezt a nagy magyar beltengert vidékünkön a mai Karason és
Nerán kívül valószínűleg olyan folyó vize is gazdagította, mely az Al-Duna
mai medrében, de ellenkező irányban: keletről, a magyar-román határról
nyugatra folyt. A Kazán- és Vaskapu-szoros fokozódó mélyülésével együtt
járt a Pannóniái tenger kiszáradása, és a régi tengerfenékből alakult ki
lassacskán a mai Nagy-Alföld lapálya; a Nagy-Alföld legdélkeletibb csücs
kéből pedig lett évezredek módosító hatása alatt a mai homokpuszta.
A leghatalmasabb formáló erő volt az e tájakon ma is uralkodó igen
erős szél a »Kossava«, mely legtöbb geológusunk felfogása szerint abból
a törmelékből építette fel az északnyugat felé vonuló homokbuckák és
lösz halmok egész láncolatát, miket a Karas, a Nera és a Krassószörényi
hegyekről levezető ma már megszűnt folyóvizek a mai Alföld szélén leraktak.
Szívesen hozzájárulok magam is ehhez a különösen SchafarziktóP han
goztatott elmélethez és elismerem, hogy a Krassószörényi hegyekről a
régi Pannónia tenger ezen részébe sodort törmeléknek nagy szerep jutott
a mai homokpuszta anyagának felépítésében, de nem tartom ezt az elmé
letet teljesen elegendőnek mégpedig azért nem, mert sehogyan sem tudom

1 Prof. dr. Ábel: Das europ. Miozanmeer 1908.
2Az aldunai hegység geológiai viszonyainak és történetének rövid vázlata. Földt.
Közi. XXX1I1. k.
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elképzelni, hogy az aránylag alacsony hegyekről rövid úton leszállított törme
lékből miképpen alakulhatott volna ki Európa Iegapróbbszemü homokja.
A Dunának ebben a munkában t. i. az anyag ideszállításában bizonyára
szintén igen jelentékeny része lehetett, mert hiszen egyedül a Duna végez
hette hosszú útján ezt a válogatást és szánthatta a homok legapróbb szemecskéit természetszerűleg a legmesszebbre. Hogy pedig ezt a legfinomabb
homokját nagy tömegekben éppen itt kellett leraknia, ennek magyarázatát
abban találom, hogy kivált régebben, amikor a Kazán- és Vaskapu-szoros
még kevesebb vizet bocsátott ki a Fekete tenger felé, a Duna vize, külö
nösen magasabb vízállás esetén, mintegy megütközött a báziási szorulat
ban és hirtelen meglassudván, megszabadult szilárd részecskéinek nagy
részétől éppen úgy, ahogyan a könnyebb édes víz a sós vízbe ütközve
szintén lerakja iszapját és deltát épít. A régi Dunának tehát a báziási völgyszorulat előtt nagy deltaszerü homoktorlasza lehetett. E delta darabjai
pedig a Dunaszigetek és a magyar és szerbországi homokpuszták.
Legalább ezt a rendkívül nagy mennyiségű, igen aprószemü homo
kot, melyet a szél évezredek folyamán a puszta észak-nyugati részében
különösen Leánykút és Flamunda között halmozott fel, ezt a legfinomabb
és rendkívül termékeny anyagot én elsősorban a Duna hordalékának tar
tom és megjegyzem, hogy még a durva szemű homok, kavics tetemes
része is azokkal a jégtáblákkal kerülhetett ide, mik a Duna zajlásakor
megszorultak, összetorlódtak és a partra kivettettek.
De akármiképpen alakult is ki a mai homokpuszta, egy bizonyos: ta
laja éppen úgy, mint a Nagy-Alföld lapálya, az ország hegyvidékéhez képest
fiatal eredetű és kezdetben csakis a szomszédos hegyvidékekről jöhettek
az első telepesek, miknek leszállítását elsősorban az esővíz, az észak
nyugatra való vándorlásukat pedig az uralkodó igen erős szelek csak támo
gathatták.
Hogy a delibláti homokpuszta flórája a szomszédos temesi, krassószörényi hegyi flórának mintegy a gyarmata, kitetszik a növénylisták
összehasonlításából. A tagok legtöbbje a hegyvidéken és a pusztán egy
aránt előfordul, sőt akárhány eleme a pusztai flórának tipikus hegyvidéki
növény.
Példaképpen szolgáljanak erre:
Atracél (Anchusa Barrelieri), bangita ( Viburnum Lantana és Opu/us),
bengefák (Rhamnus Frangula, cathartica és tinctoria), csengetyükék
(Campanula cervicaria, bononiensis, persicifolia stb.J, cser, galagonya,
erdélyi gyöngyike (Muscari transsylvanica), gyöngyvirág, hagymák (Allium flavum, sphaerocephalum), ezüstlevelü hárs (Tilia tomentosa), hó
virág, illatos hunyor (Helleborus odorus), mezei juhar és fekete gyűrű
(Acer campestre, Tataricum), kecskerágók (Evonymus europaea és ver-
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rucosa), kotuliliom (FritiHaria Degeniana), kökény (Prunus spinosa és
dasyphy/Ia), balkáni kökörcsin (Pulsati/Ia ba/kana), manna kőris (Fraxinus Ornus), sárga len (Linum flavum), lőne (Lonicera Xylostbeum),
törpe mandola (Amygdalus nana), tarka nőszirom (Iris variegata), rózsák
(Rosa transsylvanica, austriaca stbj, sáfrány (Crocus variegatus), sajmeggy (Prunus Mahaleb), som és veresgyürü (Cornus más, sanguinea),
szegfű (Dianthus giganteiformis), Szent-László tárnics (Gentiana cruciata), tölgyek (Quercus lanuginosa, Streimii, conferta stb.j, zanót (Cytisus Rochelii stb.j.
Némelyik messziről jött pl.: Aster tinctorius, Orobus versicolor stb.
Másoknak meg csak igen messze földön él a fajtájuk, vagy fajrokonuk
pl.: Artemisia latifolia, Scorzonera stricta, Mattia umbellata.
Jelenleg az embernek van a legnagyobb szerepe a homoki flóra át
alakításában. A futó területeket megköti, főleg erdősítéssel, a facsemeték
biztosítása érdekében fünemü növényeket is szaporít (főleg magyar csenkeszt); javítani próbálta a méhlegelöt (így kerülhetett ide a Phacelia tanacetifo/ia), a kincstári területet övező kultúrával alkalmat ad a gyomok
nak a homokon való megtelepedésre, végre akaratlanul is hurcol be gazt
a ruháján, az állatok szőrén (ilyen pl. a Xanthium echinatum).
A deliblati homokpuszta mai flórája tehát eredete szempontjából a
következő csoportokba osztható:
1. A közvetet/en környék dombvidékéről bevándorolt legősibb,
vagy hazai flóraelemek:
Ilyenek a már fentebb felsorolt fajok nagy része. Van közöttük nem
egy olyan faj is, mely Magyarország határát nem lépi át, vagy legalább
az ország területén van igazán otthon és a határon túl messzire nem terjed,
ott nagyobb szerepet nem játszik.
Ilyenek: a magyar csenkesz, homoki kikerics, a Degen-féle kotuliliom,
a debreceni torma, az alföldi ászát (Cirsium Boujarti), Cytisus Heuffelii, Centaurea Tauscheri, Dianthus giganteiformis stb.
2. A Ba/kánfé/szigetröl bevándorolt elemek-. Comandra elegáns,
Pulsatilla balkana, Salvia vi/Iicau/is, Al/ium ammophilum stb.
3. Oroszországi elemek: keskenylevelü bazsarózsa (Paeonia tenuifolia), homoki kocsord (Peucedanum arenarium), üröm (Artemisia la
tifolia), homoki búzavirág (Centaurea arenaria), pozdor (Scorzonera
stricta), csödfü (Astragalus dasyantbus), pusztai csengetyüke (Campanula sibirica), fülevelü meténg (Vinca herbacea), kecskeszem (Aegi/ops
cy/indrica), tarka nőszirom (Iris variegata és sibirica), békakorsó (Sium
lancifo/ium), árvalányhaj (Stipa pennata), poloskamag ( Corispermum byssopifo/ium) stb.
4. Földközitengermelléki elemek: Ezerjó (Dictamnus albus), fagyai,
16*
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manna kőris, szömörice, olvasófa (Ce/tis), szeklice, hájgyökér (Tamus),
lépharaszt (Asplenium Ceterach), hangalevelü tetemtoldó (Helianthemum
Fumana) stb.
5. Messze földről ideszakadt fajok. Betyár kóró (Erigeron canadensis), lígetszépe (Oenothera bierwis), szerbtövis (Xanthium echinatum,
spinosum), fehér disznóparéj (Amarantusalbusjvalamennyi Amerikából való.
6. Jövevények, m elyek időnként felbukkannak és megint eltűn
nek: Alkörmös (Phytolacca), macskamenta (Nepeta Cataria) stb.
7. Ültetett növények: Akác, fenyők, nyárfák, nyúlrekettye (Sarothamnus), dudafürt (Co/utea), Amorpha, bálványfa, virginiai boróka stb.
8. A delibláti homokpuszta területén átformálódott, tehát csak itt
termő, benszülött (endemikus) flóraelemek: bánsági tarack (Agropyrum
banaticum), delibláti atracél (Anchusa setigera), kétvirágú zab (Avena
diantha), fésüperjék (Koeieria pusztarum, sabulosa), homoki ernyöke
(Mattia umbeilata),' tölgy ( Quercus Streimii f., pseudoglebosa), érdeslevelü varjúháj (Sedum asperifo/ium), bánsági békakorsó (Sium lancifolium
f. banaticum).
Ide sorolhatók azok a fajvegyülékek is, amelyek ezideig csak a deli
bláti homokpusztáról ismeretesek, ilyenek: a Koeieria hungarica, Quer
cus Simonkaiana, Viola Ajtayana és Nemé'nyiana.
II.

A delibláti homokpuszta flórájának formagazdagsága és ennek oka.
A délmagyarországi kb. 400 Km12 területű homokos-löszös tájékból a
községek és szölötelepek részére kihasított terület levonásával, de a Dunaszigetek állami birtokának hozzászámításával alig üti meg a mai kincstári
homokpuszta az 50,000 kát. holdat. Ennek legmélyebb pontja egybe esik
a Duna tükrével, legmagasabb pontja a Dumáka tölgyes határán emelkedő
251 m magas löszhalom.
Talaja futó homok, lösz, és áradmány, tehát geologiailag nem válto
zatos: mégis nem ismerek földdarabot, melyen ily szűk helyen a növény
zet megélhetése szempontjából hasonló változatosság uralkodnék, mint itt
a pusztán. Alig akad egy-egy félholdas tábla, melyen az életfeltételek
megegyeznének.
Helyenként a talajvíz a földszinét lepi be és a homok déli határán
mocsarak is akadnak, melyekben csapadékdús esztendőkben tündér
rózsa és vízi tök díszük. A viz tükrétől alig száz lépésre a 20—30 m magas
1 Szerbiában és Romániában is előfordul, de e homokpuszták homokja ami homok
pusztánk kiegészítő része, melyet a politikai határ elszakított tőlünk.
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bucka gerince fehérük. Szűz területek, melyet a növényvilág apró úttörői:
moszatok, zuzmók, mohok hódítanak meg a kultúrának még csak a jövő
ben, ha az erdömérnök rá nem teszi a kezét és tele nem spékeli ákáccsemetékkel.
A víz tükrétől a bucka ormáig nagy azonban az út és minden arasznyi
emelkedéssel távolodunk a talajvíz színétől és minden ilyen arasznyi tá
volodás kirekeszt egy csomó növényt, nyújt megélhetést másoknak.

wv

1. kép.
A delibláti homokpuszta keletről nézve. Gerebenczi löszhalmok.
(Valamennyi fotográfia Wagner Ágoston aradi rajztanár felvétele).

Ha hozzá vesszük, hogy a völgyek homokja a kifúvás következtében
mindig vaskosabb szemű, tömörebb, összeillöbb, megülepedett; hogy a
különben is sűrűn váltakozó, magas és aránylag meredek buckák északi
oldala árnyékosabb, nedvesebb, hidegebb és hogy a különböző helyeken
és különböző sűrűén megtelepedett növények maguk is megint uj termé
szeti viszonyokat teremtenek a beárnyékolás, talajátalakítás stb. révén;
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elképzelhetjük azt a rendkívül változatos területbeli kiformálódást, mely
a delibláti homokpusztán uralkodik és hazánkban egyedül áll.
Alig van tehát olyan növényegyén, melynek évről évre termelt magja
közül legalább egynéhány szem ne jutna más viszonyok közé, mint ami
lyenek között az anyanövény élt. A fiatal palánta életrevalóságán múlik,
hogy megküzdjön, hogy az uj viszonyokhoz alkalmazkodjék, és ha az
alkalmazkodás nem is jár minden esetben külső morfológiai átalakulással,
bizonyos esetekben mégis csak kell, hogy külsőleg is észrevehető átfor
málódásban nyilvánuljon, mert ha egyáltalán súlyt helyezünk a flóra
összetételének megértésére és a kicsi eltérések, fajváltozatok eredetét
kutatni és megérteni akarjuk, akkor a természeti viszonyok ezen fajmódo
sító erejét és a fajok átformálódó tehetségét el kell ismernünk, el kell
fogadnunk.
A delibláti homokpuszta tehát az ö lépten-nyomon különböző termé
szeti viszonyaival elsőrendű fajalakító tényező és ugyancsak helyes meg
figyelés, éles ítélő képesség és nagy iskolázottság kell hozzá, hogy némely
növény végtelen alaksorozatán eligazodjunk és azt helyesen értékeljük.
Megnehezíti a botanikus munkáját a terep nehezen áttekinthető
függőleges tagoltsága is, mely nem hivalkodik a kincseivel, hanem rejte
geti és lépésről lépésre kell kiküzdeni minden zúg, minden bozót, minden
orom esetleges különlegességét.
A fajátformálódás egyik legszebb példáját szolgáltatja a pelyhes tölgy
( Quercus lanuginosa), mely a delibláti homokon bizonyára ősidőktől
fogva terem.
Némely fajtája oly mértékben tér el a töfajtól, hogy könnyen önálló
fajnak minősíthető, az áthidaló formák azonban oly páratlan gazdagságban
találhatók, hogy a határ a legtöbb esetben csak önkényesen húzható és
sokszor inkább a megérzéstől függ, hogy pl. Streimiinek nevezzük-e vagy
még lanuginosának, — avagy akár subconfertának, — mely utóbbit pe
dig tipikusan fejlett állapotában valóban önálló fajnak tartom és úgy is
értékelem.
A delibláti pelyhes tölgy levelének a visszája lehet egészen ezüstös'
molyhu (f. argentea) és lehet egészen zöld, csaknem kopasz. Termése le
het csumátlan, lehet rövid kocsányú. Csészepikkelyei lehetnek megnyúlók: a confertát majmolók (subconferta) és lehetnek rövidek, szélesebbek,
felpúposodók, göröngyösek (pseudogíebosa). Levele lehet kisebbszerü, sőt
kicsi és lehet igen nagy, majd akkora, mint a confertáé (subconferta),
lehet alig karélyos (típus) és lehet a föérig szárnyasán hasogatott (laciniosa); karélyai lehetnek lekerekítettek (típus), tompák, szegletesek, sőt
hegyesek (cuneisecta) és ha hozzávesszük, hogy még a Robur alakjaival
is keveredik, akkor a hozzáértő elképzelheti, mily rendkívüli változatos-
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Ságban tudja bemutatni a homokpuszta egy-egy könnyen formálódó faját
és mily nehéz itt a helyes látás, ahol az ember az életfeltételek minden
lépésre változó területén az élet nagy küzdelmei közepette a fajteremtés
nek mintegy a műhelyében végezheti a megfigyeléseit.
Érdekes volna megtudni, hogy a pelyhes tölgy csodálatos eltérései a
termőhelytől mennyiben függenek.
Melyik foglalja el az árnyékosabb, melyik a veröfényesebb, melyik
a mélyebb, melyik a magasabb, melyik a lazább, melyik a kötöttebb helyeket.
A fünemü növények közül igen érdekes példája a faj variálásának
a pusztai fütej. Már Neilreich figyelmeztet e faj formagazdagságára, de
hogy e gazdagság mekkora lehet, arról csak Delibláton lehet valóban meg
győződni. Már maga a termet rendkívül változó. Az arasznyi, rendkívül
széjjelterpeszkedö, igen nagy virágzatú alaktól, melynek terméses álernyöje a rendes herbárium-íven el nem fér, fel a 70 cm-es, gyérlevelü, kicsi
virágzatéi, sovány óriásokig, megvan minden átmenet. A levelei lehetnek
igen keskenyek, alig 2 mm-esek, hosszúak és lehetnek 1 cm-nél széleseb
bek, a szélességüknél alig hosszabbak. A lomb- és gallérlevelek viszonyla
gos szélessége a legnagyobb mértékben változhatik. Mind a kettő lehet egy
formán keskeny és igen széles. De van keskenylevelü, igen széles gallérkájú változata is. Gondos górcső vizsgálattal megállapítottam, hogy a pannonicával való vegyüléke vajmi ritka, mert az első pillanatra hibrideknek
látszó példák egyébképpen tipikus Gerardiánák és a legtöbb esetben tisz
tán fajváltozatokról lehet szó, melyek közül legfeltűnőbbek azok, melye
ken a lomb- és gallér-levelek egyformán szélesek, de egyébképpen szélső
séges esetek: keskenyek (homophylla), szélesek (platyphylla).
Egyéb példákkal e helyen nem foglalkozhatunk, csak azt jegyzem
még meg, hogy a delibláti homok esős években rendkívül termékeny. E
termékenység főleg abban nyilvánul, hogy a legtöbb növény szokatlanul
nagyra nő. A diagnózisokból ismert méreteket akárhány esetben 2—3 szo
rosan felülmúlják, annyira, hogy első pillanatra szinte megtévesztik az
embert. Láttam pl. olyan Aristolochia C/ematitist, melynek levelei az A.
Sypho levelének a méreteit elérték. A Viola arenaria terméses ágai az
arasznyi hosszúságot megütik és ugyanaz a növény, mely a Tiszamellék
szikes homokján 1—2 cm. törpe növésű, arasznál nagyobb, hatalmas csok
rokkal ékesíti a homokpuszta kötöttebb, a tavasz gyenge pázsitjával fe
dett térségeit.
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III.
A delibláti homokpusztán termő csírás (Cormophyta) növényfajok száma.
A delibláti homokpusztán termő növényfajokról az első nagyobbszabású hiteles és számokban kifejezett kimutatást Borbás tette közzé 1886-ban
»A Magyar Homokpuszták Növényvi!ága« cimü müvében. E mü magában
foglalja egyúttal az addig közzétett, vagy gyűjteményekben őrzött és a
szerző tudomására hozott adatokat.
Ebben a kimutatásban szerepel, a vizenyős helyek java növényzetének
a kikapcsolásával, 81 fa és igazi cserje és 3 moha, 4 haraszt, 5 súrló be
leértésével 517 fünemü növény és félcserje a fajváltozatokat is beleszá
mítva, tehát összesen 598 növényfaj és fajváltozat. A vadon termő növé
nyek közül közöltek innen Borbás müve óta1 (saját közléseimtől eltekintve)
4 harasztot, 1 fünemü növényt és 9 fafajt. Ezekkel emelkedik a fenti
szám 612-re.
A vizenyős helyek beleértésével, de szigorúan a kincstári birtok hatá
rainak figyelembe vételével összegyűjtöttem magam 6 súrlót, 10 harasz
tot, 35 mohát, 780 fünemü növényt és félcserjét és 120 fafajt. Tehát
összesen 951 fajt és fajváltozatot, vagyis 340-el, többet mint elődeim
összevéve. így tehát az addig ismert növényzetnek csaknem a 40 %-át
magam fedeztem fel a delibláti homokpusztán.
Az elődeimtől közzétett növényfajok közül azonban 26-ot nem tud
tam megtalálni. Nagy részük bizonyára téves meghatározás (pl. Anchusa
ochroleuca, Corydalis cava [solida helyett] stb.) vagy téves közlés eredmé
nye, egyik másik ki is veszhetett (pl. Astragalus virgatus), a végleges dön
tést azonban alighanem másokra bízom. Mint irodalmi adatok az általam
kimutatott számhoz csatolandók, minek következtében a végleges szám
978-ra tehát csaknem 1000-re emelkedik. Tekintélyes szám, mely kézzel
fogható adatokkal mutatja a delibláti kincstári homokpuszta páratlan gaz
dagságát, rendkívüli termékenységét.
IV.
A delibláti homok képe évszakok szerint.
A homokpusztán általában késön köszönt be a tavasz. Delibláton azonban
az ország egyéb homokterületeihez képest már a legdélibb fekvésénél fogva,
de domborzati viszonyaiból kifolyólag is márciusban már megindul az élet.
És hogyan indul! A tarka sáfrány milliónyi virágszála szinte varázsütésre
egy-két nap alatt bújik ki a főidből március közepe táján. A puszta északnyugati része haloványlila köntösbe öltözik és a tavasz megérkezett és
kezdi szövögetni a világ legszebb szőnyegét: a virágos mezöt. Eleinte ke1 Különösen Bernátsky és Ajtay.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

9

vés a szín, de júniusig mindig több árnyalat keveredik bele és június ele
jén olyan elragadóan szép és színes a puszta termékenyebb, védett része,
hogy szépségben megállja a versenyt a havasi kaszálókkal is. Aztán ha
mar hervad, fakul. Ősz elején egy-egy végső erőfeszítéssel uj szineket te
remt, hogy végül ősz utóján a fás növényzet lombjának pompás, de hi
deg színváltozása kíséretében teljesen megpihenjen.
Ezek a nagy, általános vonások. A részletek majd minden buckán,
majd minden bokor aljában másképp alakulnak. Így nő tudtommal egyet
len buckán a Rosiana Kút közelében hóvirág, mely természetesen itt is a

2. kép.
Óriási ördögczérna (Lycium) bokrokkal fedett lőszhalmok a homokpuszta déli részében,
a delibláti vasúti állomásról a községbe vezető út mellett.

tavasz első virágai közül való. Az elsőbbségért csak az illatos hunyor küzd
vele, mely a Dumákában gyakori és a lókörmü fü, melyből pár tövet a
Constantinova bara tájékán találtam. A terméketlen homok kifújt, göbecses völgyecskéi ilyenkor többnyire zöld színben pompáznak az apró mo
hok párnácskáitól, melyek legtöbbje ebben az idötájban termi spóráit is.
Bokrok közt ibolyák nyílnak, de a legtöbb közülök csak áprilisban
szép igazán, amikor a szabad mező is helyenként lila színben ékeskedik.
Leggyakoribb közülök a Viola odorata, sepincola, rupestris, ritkább az
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arenaria, ambigua, a legérdekesebb pedig 3 fajvegyülék: az Ajtayana,
Dufforti, Neményiana.
Április hónapban már nagyon megszaporodik a nyíló virágok száma,
sőt a homok legelragadóbb növénye ekkor virágzik: a bazsarózsa, mely
ből két faj nö itt: a széleslevelü bánsági bazsarózsa (Paeonia peregrina),
ebből csak itt-ott található egy pár tő pld. Flamundán, a Komon és a keskenylevelü bazsarózsa (P. tenuifolia), mely hatalmas, bokraival nagy
területeket beborít és sötét bíborszínü, bársonyos, nagy, szimpla virá
gaival meleg nyári hangulatot teremt a pusztán. Ugyanekkor feltűnnek,
sokszor a bazsarózsa bíbora közé keveredve, a tavaszi hérics tömény,
zöldessárga, nagy, sokszirmú virágai, meg a balkáni kökörcsin (Pulsatilla baikana) gyönyörű, selymes, kékes lila, jókora harangjai.]

3. kép.
Bazsarózsamezö Flamundán.

A szabad mezön helyenként a homoki pimpó ezer meg ezer, arany
színű virágaival teleszórt tövei úgy terítik be a földet, mint ahogyan má
sutt a libalegelön májusban az istenabroszkája szokta. Közbe pedig ég
színkékben ragyognak a meténg (Vinca herbacea) szerte futó tövein a
jókora, forrtszirmú virágai. Veronikák, daravirág, ikravirág (Arabis auriculata, hirsuta), ternye (Aiyssum), kötöröké (Saxifraga tridacty/ites),
olocsány (Holosteum) és sok filigrán tagja a tavaszi flórának még nagy
tömegben is alig érvényesül. Annál feltűnőbbek azonban a törpe nőszi
rom (Iris pumila) dúsvirágú, gyenge, a széltől rendesen megtépázott, pom
pás virágai, melyek halovány sárgától sötét indigó kékig több árnyalatban
váltakoznak, sőt egyes töveken kurta szárat is fejlesztenek (f. scapifera).
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Ugyancsak csodásán szépek a törpe mandola (Amygdalus nana) rózsa
színű virágokkal dúsan megrakott bokrai, melyek a Komon nem is olyan
ritkák.
Hársfák aljában, a buckák északi lejtőinek humuszos talajából, sok
elszáradt giz-gaz, lomb közül kiemelkedik a FritiHaria Degeniana 2—3 araszos szára, keskeny, lándzsás, deres, sokszor kacskaringós hegyű levelekkel
és a császárkoronára emlékeztető, de magános, ritkábban több, csodásán
szép virágaival.
Sűrű bokrok közt gyakori a kakasláb [Coridalis so/ida), helyenként
a csilla, bogiáros szellörózsa, salátaboglárka stb.
Májusban mindenekelőtt a füvek virítanak. Az árvalányhaj mesésen
szép csóvái messzire fehérlenek. Helyenként, kivált a puszta keleti részé
ben még nem egy helyen egész mező található belőle és a szélben hul
lámzó, a napsugárban ragyogó eleven árvalányhaj mező képe igazán ki
törölhetetlen nyomot hagy az ember lelkében.
A puszta leggyakoribb füve a csenkesz meg á fésüperje (Koe/eria).
A csenkeszfélék közül különösen kettő uralkodik: a laza homokon a ma
gyar csenkesz, a zárt gyepen a Wagner-féle csenkesz; a fésű perjék
közül a K. glauca szaggatott pázsitja igazi pusztai jelleg. Már inkább
zárt gyepet kíván: a gracilis, a sabu/osa, és a pustarum.
Májusban virítanak a különböző zanótok, melyek között a ritka Cytisus Rocbelii-re is rátalálunk. A ligetek alja, vagy az apró cserjék for
mációja, ilyenkor néha nagy dafabon sárgállik tőlük. A Comandra elegáns,
homokunk kiválóan érdekes zsellérkéje a Korn délkeleti részében, a Rosiana kút tájékán, nagyobb területeket is borít. Apró fehér virágai kedve
sek, jókora gömbös termései azonban érdekesebbek.
Májusban virítanak a fütejfélék is a pusztán. Számuk elég nagy és
a flórára jellemzőek, mert helyenként uralkodó elemei a növényzetnek.
Az Euphorbia paradoxa inkább apró bokrok között terem, ezért rende
sen igen karcsú; a pusztai fütej a laza homokot szereti és sárgás zöld
bokraival a pusztai növényzet egyik jellemző tagja; a magyar fütej in
kább a homok szélén díszük; a cötkény fütej (E. palustris), mely vala
mennyi között a legnagyobb, csak a Dunaparton és a szigeteken található.
Május közepe táján virít az ákác is. Minthogy a legkevésbé váloga
tós fafaj és éppen a mozgó homok megkötésére, vagy a leghitványabb,
göbecses homok értékesítésére a legalkalmasabb; helyenként nagyon kény
szeredett, törpe növésű és akárhányszor egész apró, alig néhány arasznyi
bokrocskái is virítanak.
Ahol ez a fafaj uralkodik, ott a május igazán virágos, illatos május.
Szinte hódító ! részegítő !
A rózsákat 11 faj és faj változat képviseli. Lánykúton a szabad me
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zön magános bokrok akadnak, sőt helyenként rózsa-ligetekbe tömörülnek.
Egyebütt azonban rendszerint sürü cserjésekben szoronganak és az em
ber éppen csak virágzás idején látja, hogy a puszta északi fele rózsákban
elég gazdag. Különösen gyakori a Rosa transsylvanica, solstitialis, duma/is és dumetorum; — a spinosissima, austriaca és tomentosa f. Hercu/is nagy ritkaság.
A csödfüvek vagy bókafajok közül a sárga virágú szörös Astragalus dasyanthus és a sötét lilás-kék, nagyvirágú A. banaticus a leg
feltűnőbbek és legközönségesebbek. Sok helyt kiszorítottak mindennemű
más növényt jókora darabon.

4. kép.

Homoki ernyöke {Mattia), tőle jobbra ezerjó (Dictamnus) egy galagonya bokor
(Crataegus monogyna) aljában.
A lágyszárú növények közül május elején virít a delibláti homok leg
sajátságosabb növénye: a Mattia umbe/Iata, melyet ernyös virágzata alap
ján Mágocsy professzorral ernyőkének neveztünk. Minthogy az aldunai
homok a mienknek a testéből való darab, Szerbiában és Romániában terem;
más vidéken azonban sehol elő nem fordul, ritka, különleges, hozzá szép
növény, a homokpuszta kiváló és jellemző ékessége. Virágos kocsányai
ívben lecsüngök, dohányszínü, hártyás termései azonban felmeredök.
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Egy másik májusi, de késő őszig viruló, tehát páratlanul hálás külön
legesség egy atracél fajta: az Anchusa setigera. Virágjának színe rendkívül
változó. Az ezerjófü (Dictamnus) többnyire az apróbb cserjék mellé húzódik
és hatalmas fürtjeivel szinte világít. Szaga azonban túlerös és kellemetlen.
A cserjések igen szép virága a cámolyleve/ü virnánc (Thalycírum
aquilegifolium). Halovány lila virágait, mint apró, filigrán bojtokat meg-meg
rezegteti a szellő és szárnyasán osztott levelei elárulják, hogy gazdájuk
csak a bokrok védelmében tud megélni. Itt találhatók az erdei szellörózsa
szinte világítóan fehér virágai, nedvesebb helyen a ritka Myosotis sparsiflora, nehány helyen a szép bíbor és kék színben váltakozó gyöngyköles
(Lithospermum purpureo-coeru/eum).
Június hó elején legvirágosabb a puszta. A lazább homokon sokszor
csak egy-egy rikító színfolt látszik messziről pl. a Linum glabrescens tö
mény lilás-kékje, valamely ternye, Vagy varjúháj aranysárga színe, a kakukfü lilás pírja, a Sec/um glaucum rózsás-fehérsége, a Tunica saxifraga
fátyolos fehérsége . . . ahol azonban termékenyebb, kötöttebb a homok,
ott a színek is vegyülnek, szövődnek és csak akkor igazodunk el a rend
kívül gazdag élő szőnyeg elemeiben, ha alapos szemlét tartunk.
A feltűnőbbek, amiket gyűjteni is igen érdemes, az Allium ammophilum haloványsárga, szinte fehéres virágaival, a sárga len, az »elegáns«
orbáncfű (Hypericum elegáns) fekete mirigyü fogakkal ékes, csészével és
valóban nemes, már messziről felismerhető termetével; a Si/aus virescens
halovány sárga ernyőjével és finoman szabdalt rövidsallangú leveleivel; a
ligeti zsálya szőrös testvérfaja a Salvia vi/licaulis, a keskenysallangú Veronica mu/tifida; a keskenylevelü Scorzonera stricta\ az alföldi szegfű
termetesebb testvére a Dianthus giganteiformis; a Potentilla pi/osa f.
auriflora és mások.
A közönségesebb növények közül feltűnnek gyönyörű színükkel, na
gyobb virágzatukkal: a nagy gyíkfü (Prunella grandiflora), a homoki vértö
( Onosma arenarium), veronikák (Veronica spicata, hybrida, orchidea),
a mirigyes kakas címer (Rhinanthus glandulosus), a mezei varfü (Knautia arvensis), arany virág (Chrysanthemum corymbosum), pusztai csengetyüke (Campanula sibirica és Rapunculus v. verruculosa), lóherefajok
(Trifolium montanum, alpesire, aureum, médium stb.J, piros gerely (Ge
ránium sanguineum), orbáncfű (Hypericum perforatum v. angustitoiium),
gurgolya (Seseli annuum), zsályák (Salvia pratensis, nemorosa, Aethiopis), szádor (Orobanche caryophyilacea, purpurea, gracilis, iutea stb.j.'
Június végén virít a hársfa is, mely szinte mámorító illattal tölti be
az egész pusztát.
Nyár elején többnyire elfakul a füves mező, de a lazább homokon
virágzásnak indulnak a kórók és velük nagy és uj színfoltok, uj formák
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jelennek meg a szemlélő előtt. Általában a sárga szín uralkodik ilyenkor.
Töménytelen sok farkkóró (Verbascum Lychnites), Erysimum canescens,
Syrenia angustifo/ia, vajszínű ördögszem (Scabiosa ochroleuca), homoki
kocsord (Peucedanum arenarium), örvény gyökér (Inula salicifolia f.
subhirta, bírta meg a vegyülékük a semihirta) kedveskedik a szemünk
nek. Helyenként piroslik a homok a karcsú, többnyire lehasaló, sokszárú
homoki baltacíntöi (Onobrychis arenaria), vagy halovány lila színben ját
szik a hamvasszárú, sokfészkü homoki búzavirágtól (Centaurea arenaria),
a magas termetű testvére a töviskés Centaurea spinulosa jókora fészkei,
a »jajbunkók« pedig messziről is meglátszanak. A nyár legszebb dísze azon
ban mégis a labdatövis, vagy szamárkenyér (Echinops ruthenicus), mely
nek ezüstös színű levélvisszája és ametisztkék, nagy virágos gömbjei cso
dás kontrasztot mutatnak a homok sárgás színéhez. Nagyon feltűnő to
vábbá a buglyos dercefü (Gypsophi/a panicu/ata), melynek levegős, fátyolszerű boglyái néha még a két métert is megütik, legalább szélességben.
A déli részen: Márkus kútja és a Rosiana kút között néhol sűrű fol
tokba tömörül a homoki gyopár (Gnaphaíium arenarium) és el nem her
vadó virágcsokrait szenvedéllyel tűzik a kalapjukra az arra vetődő szerb
atyafiak. Az óriási termetű alföldi ászát csak a Dumákában található, a
Constantinova bara vizenyős helyein pedig nagy tömegben virít ilyenkor
a Ranunculus Lingua, a legnagyobb magyar boglárka, a déli határvidé
ken, árnyékos helyeken pedig fölbukkan szálanként az ország legnagyobb
ritkaságainak egyike az orosz Sium lancifolium, melynek azonban a mi
vidékünkön némileg módosult és különösen hosszú gallérka levelei révén
a típustól könnyen megkülönböztethető fajváltozata nő, a f. banatica. Vi
zenyős helyeken ez idötájban a menták is gyakoriak. Nagy tömegben kel
lemesen hatnak nemcsak sajátságos hamvasszürke színükkel, filigrán lilás
virágzatukkal, de még illatukkal is kedveskednek.
Az őszi flóra fajokban sem gazdag, színekben is szegényes, de még
sem érdektelen. A legkiválóbb tagja az Artemisia latifolia, melynek meddő
hajtásait már csaknem egy félszázad óta ismerik és 1909-ig izgató rejtélye
volt a pusztánknak, melynek megfejtésével minden valamire való hazai
botanikusunk megpróbálkozott. A puszta középső és északi részében elég
gyakori, különösen galagonya és szömörice bokrok aljában; de gyakorlott
szem kell hozzá, hogy a hozzá hasonló mezei üröm, hérics, ördögszem,
kökörcsin, valamint különböző ernyösök leveleitől megkülönböztetni tudja.
Ritkán virít. Valamennyi fontosabb termőhelyének felkutatásával egy-egy
esztendőben 15—20 virágos szálnál többet nem lehetett felhajszolni.
Rokonai közül igen közönséges a mezei és a seprős üröm (Artemi
sia campestris és scoparia). Kivált az első, tömeges előfordulásával a
pusztára igen jellemző.
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Az őszi flóra egy másik igen érdekes tagja az izsópleveiü poloska
mag (Corispermum byssopifolium). Itt sincs bőven és sokkal több talál
ható a fényes poloskamagból (C. nitidum), szintén orosz növény, mint
a széleslevelü üröm és körülbelül ez az egyedüli biztos termőhelye
hazánkban, mert a Pestmegyéböl közölt adatok a legnagyobb valószínű
séggel téves meghatározás alapján tétettek közzé, amennyiben az ily néven
kibocsátott példák a Corispermum canescens-hez tartoznak és újabban
senki sem találta hazánkban.
A Xanthium echinatum, a szerb tövis nagy gyümölcsü testvére a
Dunapart környékén gyakori, de a puszta belsejében sem volt 1908-ban
nagy ritkaság, amikor az uj müút mentén több helyt bukkantam gyönyö
rűen fejlett nagy töveire.
Az Amarantus albus (fehér disznóparéj) inkább a puszta északi ré
szében otthonos és a kultúrában erősen terjed. A legnagyobb ritkaságok
egyike az erdélyi gerebcsin (Aster tinctorius), melyből még csak egyetlen
egy virágzó példányt találtam a Fehér teleppel határos cserligetben. A
Colchicum arenarium, a kis magyar kikerics különlegesség különösen
Leánykút körül gyakori, a kései tiszaparti aranyvirág a Dunaligetek dísze,
az Astragalus contortuplicatus és a királydinnye (Tribulus terrestris)
óriás tövei (1 m átméröjüek is akadnak) a puszta déli határán és a Duna
közelségében találhatók.

V.
A delibláti kincstári homokpuszta növényzete termőhelyek szerint.
Már a II. fejezetben jeleztem, hogy a delibláti homokpusztán a nö
vények életfeltételei majdnem lépésről lépésre változnak és olyan kis he
lyen talán sehol sem találhatók egymás tőszomszédságában a legkülönbö
zőbb természeti viszonyokhoz szokott és kötött növényfajok, mint itten.
Nem egy oka van ennek. Így elsősorban rendkívül változatosak a magas
ságbeli viszonyok. A meredek és aránylag magas buczkák száma igen
nagy, a mély völgyek és magas ormok tehát sűrűn váltakoznak. Az északi
és déli lejtön pedig különösen a megvilágítás és a hőmérséklet tekinteté
ben és evvel kapcsolatban a nedvesség mértékében nagy a különbség.
Már ezekből következik, hogy a szokásos meteorológiai megfigyelések
adatai tulajdonképpen csak nagy általánosságokban jelezhetik a hely termé
szeti viszonyait, amennyiben ezekre az aprólékos különbségekre nem ügyel
hetnek, sőt »abszolut« értékek kedvéért, ezeket lehetőleg ki is kapcsolják
és lehetőleg a szabadban helyezik el az eszközöket is. Hogy pedig ezek a
talán nem is olyan csekély különbségek, melyek még a buczkáknak a
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különböző égtájak felé mutató lejtőin is jelentkezhetnek, a növények megél
hetése szempontjából nem közömbösek, alig kell fejtegetni. Érdemesnek
tartom azonban rámutatni arra, hogy az apró növényekre bizonyára még
az sem mindegy, hogy miféle bokor vagy dudva aljába rejtőzött. Galagonya
hajlik-e föléje, vagy boróka, kökény-e vagy szömörice! Hogy a bucka tete
jén és a völgy fenekén mekkora lehet, legalább ideig óráig a hömérsékbeli
különbség, azt nem egyszer éreztem.
Különösen tavaszszal, nyár elején, este, amikor kocsim buckaoromról
a völgybe és megfordítva, a völgyből a halom tetejére gördült. Jó néhány
fok lehetett olykor, mert nem egyszer kellemetlenül érintett, szinte bán
tott. Mindezekből látjuk, hogy a homokpusztán a természeti viszonyok
különösen a kistermetű növények megélhetése szempontjából, felette vál
tozók és ebből magyarázom meg azt a jelenséget, hogy homokpusztánkon
igen sok növény szétszórtan, de mindig csak egész kis területen nőhet,
sőt nem egy növény a pusztának éppen csak egy pontján tud megélni. Ha
hozzávesszük, hogy vidékünk még el is dugdossa, el is rejtegeti a füveit
a buckák útvesztőjében, akkor tisztában vagyunk avval, miért tudtam én
kerek számban 400 olyan kormofita növényt itt gyűjteni, amiket előttem
mások még nem találtak, és előre sejthető, hogy a délibláti homokpusztán
termő növényfajok száma még a mai kerekszámban 1000 növényfajjal és
fajváltozattal sincs kimerítve, még mindig van és lesz ott a botanikusnak
munkája akkor is, ha a flóra természetes változásától eltekintünk.
Mindezekből pedig az következik, hogy, ha termőhely szerint foglal
juk össze az egymással társuló, ugyanazon viszonyok között élő növény
fajokat, akkor is igen sok nehézséggel kell megküzdenünk és munkánk
közben nem egy olyan jelenségre fogunk bukkanni, amelyet egyelőre meg
fejteni nem tudunk. De hogy is fejthetnök meg ezeket a dolgokat, amikor
az apró növények meteorológiai viszonyai és kívánalmairól ezidöszerint
alig tudunk valamit!
Az alábbi csoportosítás éppen ezért csak nagy vonásokban kívánja
bemutatni a delibláti kincstári terület flóráját a fajok társulása szempontjá
ból és jelezni kívánom, hogy mindenik csoporton belül temérdek fokozatot
lehetne megkülönböztetni. A nagy csoportok felaprózásával és részletes
ismertetésével azonban legfeljebb elhomályosítanám azt a képet, amelyet
a délmagyarországi homokpusztáról rajzolni kívánok.
Célunknak legjobban felel meg a következő beosztás :
1. Kopár területek. Igen gyér vegetáció (sivatag jelleg).
a) Laza, mozgó homok.
b) Kifújt, megülepedett, göbecses, terméketlen talaj.
2. Puszta. A növényzet lehet elég sűrű, de sohasem formál teljesen
összefüggő gyepet.
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3. Mező. (A gyep összefüggő, zárt.)
a) Bántatlan mező. Kaszáló nincs itten.
b) Legelő.
c) Rét. (Többé kevésbé vizenyős terület.)
4. Vízi növények. Parti flóra.
5. Törpe fák és cserjék formációja.
6. Ligetek növényzete.
7. Erdei flóra.
8. Szántóföldekről betelepedett gyomok.
9. Ruderális flóra. Háztájak, szemetes helyek növényzete.

1. A Kopár területek flórája.
a) Laza, mozgó homok.
Húsz esztendővel ezelőtt még nagykiterjedésü és valóságos sivatag volt
a gerebenci, ma már gyönyörű ákácerdövel borított »szahara«. Az utolsó év
tizedben azonban oly körültekintéssel, szakavatottsággal és oly méretekben
folyt az erdősítés, hogy nagy ritkán és csak orozva építhet a Kossava szél
egy-egy kisebbrendü buckát, mely Ajtay Jenő föerdömérnök éles szemét
egy pár hétig elkerüli, de a legközelebbi szezónban rajta ütnek és a szoká
sos eljárással: boróka rözsével, magyar csenkesz vetéssel és ákác cseme
ték ültetésével annál alaposabban megkötik, hogy újabb kalandos játékra
kedve soha többé ne legyen.
Az ilyen nagyobbméretü rombolás és építés ma már körülbelül ki
van zárva és csak egészen kismérvű kifúvás, homokhalmozás, vagy egy
szerű leomlásból előálló elkopárosodás állhat be, mely helyek éppen a
homokszemek finomságánál és laza szerkezeténél fogva igen alkalmasok
számos növény megtelepedésére.
Itt is természetesen elsősorban az évszaktól függ, melyben a növények
megtelepedésére alkalmas uj termőhely kiformálódott. Ha még öszszel, vagy
tél elején történt, akkor a tél végi nedvesség apró moszatok és zúzmók,
mohok megtelepedését lehetségessé teszi, amik esetleg valamennyire mégis
kötik tavasz végéig valahogyan a homokot és az ilyen terület be is gyepesedik hamarább. A tavasz elején felhalmozott homok, vagy kiformálódott
uj termőhely nehezebben állapodik meg és a beálló száraz időben nehezen
hódítható meg a növények részéről.
Kiváló elömunkások a laza homok megkötésében : a magyar csen
kesz, a bánsági tarack, a homoki térdkötöfü (Polygonum arenarium), a
pusztai fütej, a borsókás lucerna (Medicago elongata), homoki búzavirág
fajta (Centaurea arenaria), homoki útifű, labda tövis vagy szamár kenyér,
2
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sepröfü (Kochia arenaria), poloskamag (Coríspermum nitidum és
hyssopifoiium), barlangó (Salsola Káli), alföldi kakukfü, homoki kocsord
(Peucedanum arenarium), vértö, tetemtoldó (Fumana procumbens), Ter-

5. kép.
Rutén labdatövis (Echinops ruthenicus).

nye (Aiyssum tortuosum, minimum, erigens), homoki baltacím, habszegfü
(Si/ene conica), fésü-perje (Koeieria-íajok), Veronica triphylla, rozsnok
(Bromus tectorum, squarrosus) stb.
b) Kifújt, megülepedett, göbecses, terméketlen talaj.

A puszta délkeleti része a legmélyebb fekvésű terület. Innen hordta
a szél a legapróbb szemeket évezredek folyamán északnyugat felé és a
legvaskosabb szemeket hagyta itt. A talajvíz színe helyenként igen közel
van a völgyek fenekéhez és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az arány
lag sok meszet tartalmazó homok göbecsekbe állott össze. Ez a köves,
nagyon megülepedett homok a puszta legsivárabb, legszomorúbb, valóban
sivatagszerü része, melyen alig terem valami, sőt az ákác se boldogul.
Néha szürkés-zöld mohpázsit takarja az egész völgy fenekét, különösen
a Torteila tortuosa, mely a mohok közül a legigénytelenebb. A zuzmók
közül különösen a homokot összeforrasztó (köképzö) Ca/ophaca ferruginea,
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6. kép.
Kifújt terület. A fekete nyár gyökerei is látszanak.

7. kép.
Árvalányhajmező.
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továbbá a szürke Diploschistes scruposus és a fehér Lecanora lentigera gyakoriak.
A magyar csenkesz sem ritka ezeken a helyeken. Hogyan küzköd,
hogyan fogja gyökereivel, régi levélhüvelyeivel a talajt, arról eléggé tanús
kodik a feltűnően zsombékszerü termete. Ahol egy-egy csenkesztö nyo
morog, ott 1—2 arasznyi halom emelkedik ki a földből, virágot meg alig
fejleszt. A pusztai tetemtoldó eléggé bírja e sivár helyeket, legalább
jól fejlett töveire bukkantam a leggöbecsesebb homokon is, ez a kis pusztai
cserje azonban vidékünkön aránylag ritka. Mély forgatással, esetleg erre
a célra szerkesztett talajlazító gépekkel bizonyára alkalmassá tehető az
ákác befogadására és ekkor értékesíthetők a puszta ezen legterméketlenebb
területei is.
2. A puszta növényzete.
Ha a talaj annyira begyepesedett, hogy a felszín felét vagy nagyobb
részét a növényzet borítja, a gyep azonban részben már a rajta termő
növények minősége (kórók) miatt is nem összefüggő, hanem a csupasz
föld helyenként kilátszik: akkor a növényformácfó neve puszta. A puszta
tehát a begyepesedő homok második fokozata és mint ilyen átmeneti for
máció rendkívül gyakori. Természetes, hogy kiterjedése néha csak néhány
m2-nyi, de lehet jókora területű is.
Növényzete többnyire a laza homok flórájából való, gazdagodva a
szomszédos területekről megtelepedett kényesebb elemekkel.
Uralkodó növényei szerint lehetne magyar csenkesz-, fésüperje-,
árvalányhaj-, pusztai fütej-, üröm- és /a/'A'A'ó/'ő-pusztáról beszélni, mert
ezek valamennyien maguk is jókora darabon teremhetnek. De a
puszta fekvése, a talaj minősége és bizonyára más, részben ismeretlen
okokból, mindenütt több kevesebb más növény is keveredik hozzájuk.
A puszta flórája tehát már meglehetősen gazdag és a leggyakoribb,
vagy legérdekesebb elemek közül megemlítem a következőket:
Árvalányhaj (Stipa pennata, capillata), delibláti atracél (Anchusa
setigera), szöszke bakszakái (Tragopogon f/occosus), homoki baltacím
(Onobrychis arenaria), barlangó (Salso/a Káli), bókafajok (Astragalus
banaticus, dasyanthus), búzavirágok (Centaurea arenaria, Tauscheri,
Jankaeana), csenkesz (Festuca vaginata), buglyos dercefü (Gypsophila
panicu/ata), csillagpázsit (Cynodon), cirok (Sorghum Na/epense), éles
mosófü (Chrysopogon Gryl/us), fésüperje (Koeleria glauca, dactiloides,
kevésbé a sabulosa, pusztarum), pusztai fütej (Euphorbia Gerardiana stbj
hangyabogáncs (Jurinea mo/lis), erdélyi gyöngyfü (Melica transsylvanica),
habszegfü (Si/ene conica), homokhúr (Arenaria serpyllifo/ia), ibolya
(Viola Kitaibe/iana), alföldi kakukfü (Thym us Marscballianus). kecske
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szem (Aegilops cylindrica), királydinnye (Tribulus terrestris), homoki
kocsord (Peucedanum arenarium), pusztai komócsin (Phleum phieoides),
köperje (Sclerochloa dura), rutén labdatövis (Echinops ruthenicus), len
(Linum g/abrescens), borsókás lucerna (Medicago elongata), lúdhúr
(Alsine glomerata), homoki pacsirtavirág (Po/yga/a elongata), fehér pe
metefű (Marrubium peregrinum), egynyaras perje (Poa annua), homoki
pimpó (Potentil/a arenaria), pitypang (Taraxacum cornicu/atum), po
loskamag (Corispermum byssopifo/ium és nitidum), rozsnok (Bromus
squarrosus, hordeaceus, tectorum), sás (Carex nitida), sepröfü (Kochia
arenaria), siska (Calamagrostis epigeios), sohsementsvirág (Syrenia
cana), szegfű (Diantbus giganteiformis), bánsági tarack (Agropyrum banaticum), homoki térdkötöfü (Po/ygonum arenarium), ternye (Aiyssum
minimum, tortuosum, erigens), tetemtoldó (Fumana procumbens), tövis
perje (Tragus), homoki útifű (Piantago arenaria), mezei és seprős üröm
(Artemisia campestris, scoparia), varjúháj (Sedum glaucum, asperifoiium), vértö (Onosma arenarium), zab (Avena pubescens és v. diantha).
3. A mező flórája.
Ha a begyesepedés annyira előrehaladott, hogy a különböző füvek a
földet egészen betakarják, akkor a formáció neve mező. Ez lehet bántatlan, ha senki hozzá nem nyúl; lehet szénamezö, ha évröl-évre lekaszálják;
lehet legelő, ha állattenyésztés folyik rajta és lehet rét, ha talaja többékevésbbé vizenyős.
a) A bántatlan mező flórája.
A homokpuszta északi részében elterülő több ezer holdas nagy
mezőket, ma már legelőnek bérbe adja az állam és erre a célra motoros
kutakat fúratott. Akad azonban kisebb-nagyobb, egészen bántatlan mező
bőven a területünkön különösen cserjésebb ligetek közé meghúzódva, hol
június elején a havasi kaszálók színpompájával versenyző gyepszönyeg
kialakulhat. Maga a bántatlan mező is természetesen erősen változhatik.
Van olyan darabja, melyet csak a Wagner-féle csenkesz egymaga borít
és semmiféle más szín nem vegyül bele; ezek egyhangú és már június
elején elperzselödö, elfakuló területek, — másutt meg, kivált ha ligetek vagy
erdöcskék övezik a mezőt, csodálatos fajgazdagság mutatkozik rajta.
A két szélsőség között természetszerűleg sok a közbeeső fokozat, sőt
még a színes virágok is, ha egyedül vannak nagyobb darabon a pusztán,
csak egy-egy nagy színfoltot jeleznek a mezőn.
A legfeltűnőbbek és leggyakoriabbak:
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Koloncos bajmóca (Fi/ipendula hexapeta/a), bazsarózsák (Paeonia tenuifolia és v. latisecta, peregrina), boglárkák (Ranuncu/us acer,
bulbosus), bókafélék (Astragalus banaticus, asper), borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), kaszanyüg és szennyes bükköny (Vicia cracca, sordida), pusztai csengetyüke (Campanula sibirica), csenkesz (Festuca pilosa és Wagneri), cickafarkkóró (Achilea pannonica), homoki ernyöke
(Mattia), ezerjó (Dictamnus), csilláros és lilaszirmú farkkóró (Verbascum
Lychnitis és phoenicea), fenyérfű (Andropogon Ischaemum), szöszös fütej (Euphorbia villosa), galambbegy (Valeríanella locusta, Morisonii),
erdélyi gerebcsin (Aster tinctorius), nagy gyíkfü (Prunella grandiflora),
fürtös gyöngyike (Muscari racemosum), hagymafajok (A/Iium ammopbiilum, sphaerocepbalum, flavum), tavaszi hérics (Adortis vernalis), hölgymálfélék (Hieracium echioides, Bauhini, Pi/osella), ágas hölye (Anthericum ramosum), ibolya fajok (Viola ambigua, rupestris, és v. arenaria),
ikravirág (Arabis auriculata), homoki kikerics (Colchicum arenarium),
kosborfajok (Orchis mascula, tridentata, coriophora, incarnata), balkáni
kökörcsin (PulsatiHa balcana), ien (Linum flavum, austriacum), lóhere
(Trifolium montanum, alpesire, médium, aureum, pratense, pallidum),
madárhúr (Cerastium glomeratum), fülevelü meténg (Vinca herbacea),
törpe nőszirom (Iris pumi/a), orbáncfű (Hypericum perforatum, v. angustifolium és elegáns), örvénygyökér (Inula subhirta, semihirta), pozdor (Scorzonera stricta), rozsnok (Bromus arenarius, inermis, hordeaceus), tarka sáfrány (Crocus variegatus), sás (Carex praecox), Si/aus
virescens, sóska (Rumex acetosa, acetoseiia), útifű (Piantago média,
major), üszögör (Senecio Doria, campestris és v. dentatus), veronika
(Veronica multifida), vitézvirág (Anacamptis pyramida/is), zsályák (Salvia austriaca, pratensis).
b) A legelő.
Ha a mezöt legeltetik, akkor megváltozik csakhamar a képe. Az egy
éves növények, miket a jószág szívesen fogyaszt, magot nem érlelhetvén,
hamarosan eltűnnek, az évelő füvek bokrosodnak; a mérges tövises gaz
bántatianul szaporodik, ha az ember bele nem avatkozik. A patától föl
szaggatott helyeken többnyire haszontalan füvek telepednek meg: szeme
tes, gazos helyek polgárai és a tavasz elejétől eltekintve, amikor a legelő,
mielőtt a jószágot ráterelnék, a sáfrány millióitól lila köntösbe öltözik, álta
lában virág nélkül való színtelen élet uralkodik a jó legelőn.
A kitaposott lyukakban felbukkannak: köperje (Sclerochioa- dura),
egynyaras perje (Poa annua), Vulpia myurus, utifüvek, pimpó, árva
csalán; a valamennyire elhanyagolt helyeken felülkerekedhetnek kisebb
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nagyobb darabokon a keskenylevelü bazsarózsa, farkastüske (Cirsium
/anceolatum), bókoló bogács íglíc, szeklice, búzavirágok, farkkórók, pusztai
fütej, barlanglapu (Salvia Aethiopis), pemetefű stb.

8. kép.
Rosiana kút.

c) A rét növényzete.

A vizenyős helyek flórája mindezideig úgyszólván ismeretlen volt.
Alig van néhány adat az irodalomban. Borbás pld. csak kivételképpen sorol
fel egy párat: az Aspidium Thelipterist, az Equisetum fluviatilet, a Carex
flacca v. leiocarpát és még néhány fajt. Bernátsky a Parnassia palustrist említi (Magam 1905-ben szedtem először a Constantinova bara kör
nyékén). Számuk megüti a 100-at és akad köztük igen figyelemreméltó.
Valódi rétek csak a homokpuszta déli részében találhatók, hol kisebb
nagyobb terjedelemben a mocsarakat körülfogják. Csapadékban bővelkedő
esztendőkben nagyobbak a mocsarak és terjedelmesebbek a rétek, míg
száraz esztendőkben, néhány centiméteres kocsányokon, kényszeredetten
virító, alig tenyérnyi levelű vízi tököt találni a száraz tófenék szélén
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9. kép.
Constantinova bara esős évben.

10. kép.
Constantinova bara száraz esztendőben. Carex Pseudocyperus zsombék, az előtérben
törpe Nuphar tövekkel.
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tipikus pusztai növények tőszomszédságában. A mocsári, tóparti és réti
flóra tehát helyenként teljesen összekeveredik és határ nem vonható kö
zöttük.
A legfontosabbak, vagy leggyakoriabbak: angyélika (Ange/ica si/vestris és montana), tiszamelléki aranyvirág ( Chrysanthemum uliginosum)
(csak a Duna mellékén), ászát ( Cirsium canum, — rivulare csak a Duna
szigeteken), bajuszfű (Crypsis alopecuroides), békakorsó (Sium lancifolium, f. banaticum), kúszó boglárka (Ranunculus repens), böjtfü (Roripa
syivestris), búzavirág (Centaurea nigrescens, orodensis), csenkesz (Festuca distans), csikorka (Gratiola), vízi csillaghúr (Stellaria aquatica),
csorbóka (Concbus uliginosus), csukóka (Scutel/aría ga/erículata), deréce
(Epilobium birsutum, lanceolatum), durca (Lcersia oryzoides), édes gyö
kér (Glycyrrhiza echinata), farkasfog (Bidens tripartita), fürészfü (Sor
ra tula tinctoria), cötkény fütej (Euphorbia palustris), füzény (Lythrum
salicaria), vízi galaj (Galium palustre), gamandor (Teucrium scordium),
gólyahír (Caltha palustris csak a Duna szigeteken,), görvélyfü (Scrophularia Neesii), keserüfü (Poligonum hydropiper, lapathifoUum), lizinka
(Lysimachia vulgáris, punctata), macskagyökér (Valeriána officinalis),
menta (Mentba aquatica, moiiissima, caruntiae, verticil/ata, puiegium),
nőszirom (iris sibirica), ördögharaptafü (Succisa pratensis), palka (Cyperus glomeratus, Monti, fiavescens, Michelianus), perje (Poa palustris),
peszterce (Lycopus europaeus), pipafü (Moiinia coeruiea), saláta (Lactuca
saiigna), sás (Carex vu/pina, Buckii, distans, glauca, bírta stb.), sédken
der (Eupatorium cannabinum), szittyó (Juncus lamprocarpus, effusus),
torma (Armoracia macrocarpa csak a Duna szigeteken), tözike (Leucoium aestivum), üszögör (Senecio pa/udosa) csak a Duna mellékén, vérfü
(Sanguisorba officinalis).
4. Vízi növények. Parti flóra.
A kincstári homokpuszta mocsarai »bara«-i, tözeges lápjai, nagyon
függenek az időjárástól. Száraz esztendőben, nyár derekán, fenekestül ki
száradnak, amikor is még a zsombékot is kiszedik és elhordják, míg
esős években, amilyen pl. az 1911. és 1912. év volt, szinte életveszélylyel
gázolható mély viz gyülemlik össze bennük. A legnagyobb a Constantinova bara, melyben május végétől fehér tündérrózsa (Nymaphea alba) és
vízitök (Nupbar iuteum) is pompázik. A villás sás (Carex Pseudo-Cyperus) métermagas zsombékjai körül apadó vízben az iszap böjtfü (Roripa
amphibia), a Ranunculus Lingua, hidör (Aiisma), káka (Scirpus lacustris,
maritimus), vízi kocsord (Peucedanum palustre), nád (Pbragmites), sás
nőszirom (Iris Pseudacorus), gyékény (Typha iatifolia és angustifo/ia),
vízi galaj (Galium palustre) stb. díszük.
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A mocsár rendszerint part nélkül megy át a rétségbe azért van az,
hogy a tulajdonképpeni parti növényzet nagyobb darabon terjedt el a réten
és keveredik többnyire a pusztai növényekkel is. Ilyen a réti flórában em
lített sok növény jelentékeny százaléka, különösen a sások, palkák, men
ták, farkasfog stb.
5. A törpe fák és cserjék formációja.
A homokpuszta minden részében, de kiváltképpen az északi és keleti
felében, gyakoriak a törpe fákból és legkülönbözőbb cserjékből társult, sürü,

11. kép.
Boróka erdöcske.

gyakran alig járható erdöcskék, melyek igen gyakran csak a bucka északi
lejtőjét borítják és sokszor csak 15—20 lépés széles, többnyire délkeletről
északnyugatra húzódó erdöcske részletek. Az uralkodó fanem többnyire
a boróka, mely egymagában is formál törpe erdőket és míg egyes törzsei
6 —7 m magasra is nőhetnek, addig a sűrűn összeszött koronájuk nagy
árnyékot vet az alatta fekvő talajra, melynek vaskos, nyirkos televényén
terem a homokpuszta legtöbb harasztja: a lépharaszt (Asp/eniumCeteracfi),
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a csipkés bodorka (Asp/enium Trichomanes), a gímharaszt (Phy/Iitis scolopendrium) és a még innen nem említett törékeny hólyagharaszt (Cystopteris fragilis) és a feketélö bodorka (Asp/enium Adiantum nigrum).
A kis holdruta (Botrychium Lunaria) az erdöcskék szélén a napos helyen
is boldogul.
A boróka után a nyárfák és az apró füzek alkotják a legnagyobb
erdöcskéket. A nyárfák körül a fekete nyár részben felcseperedö fiatal
fácskái, részben az öregebb fák jnár régebben betemetett koronáiból fenn
maradt csoportok, továbbá a fehér nyár szintén fiatalabb fácskáiból tár
sult törpe erdők gyakoriak. Ezek igen gyakran a magasabb buckák tetejét
ékesítik; a törpe füzek különösen a hamvas fűz, a rozmaring fűz és
csigoiyafüz (Salix cinerea, rosmarinifoiia, purpurea) pedig a laposabb
völgyekben, tehát inkább a puszta déli felében borítanak nagyobb terü
leteket, helyenként alig járható sűrűségekben.
A zanótok közül a Cytisus Heuffelii inkább a mélyebb, a Cytisus
nigricans v. sericeus pedig a magasabb helyeket foglalta le a maga szá
mára és formál kisebb-nagyobb cserjéseket.
A szömörice inkább különálló, esetleg tetemes méreteket elérő bok
rokat mutat, vagy a parkszerű tájék kiváló tagja, melyet öszszel lomboza
tának csodálatos színváltozásával oly elragadóan széppé varázsol.
A törpe erdők egyébképpen a legtarkább összetételt mutathatják és a
homokpuszta fás növényei közül megközelitöleg 100 faj és fajváltozat
vehet részt a képzésükben.
Legnevezetesebb fás tagjai: a boróka, szömörice, fekete, és fehér nyár;
hamvas, rozmaring és csigolya fűz, lőne (Lonicera Xyiosteum), kányafa
(Viburnum Opulus), ostormén (V. Lantana), fekete bodza, fagyai, kökény
(Prunus spinosa és dasyphyiia), galagonya (Crataegus monogyna), benge
(Rhamnus Frangula, cathartica és tinctoria), törpe mandola, közönséges
és bibircses kecskerágó, sóska borbolya, som, veres gyűrű, csipkerózsák
(Rosa transsylvanica, dumetorum, solstitia/is, hemitricha, micrantha,
pseudocuspidata, tomentosa f. Hercuiis, spinosissima, austriaca), tölgyek
(Quercus ianuginosa, Streimii), ezüstlevelÜ hárs, mezei juhar, fekete gyűrű,
zanótok (Cytisus nigricans v. sericeus, austriacus v. Noeanus, Heuffelii,
agregatus, hirsutus, Rocheiii, ratisbonensis f. virgatus), dudaíürt (Colutea),
Amorpha fruticosa stb.
Aljnövényzet: A fent említett harasztokon felül még sasharaszt (Pteridium), alkörmös (Phytolacca decandra), hólyagos és édeslevelü bóka
(Astraga/us Cicer és glycyphyllos), Comandra elegáns, baracklevelü ko
nya és bolognai csengetyüke (Campanuia persicifolia, ranunculoides és
bononiensis), pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea), ezerjó (Dictamnus),
farkas alma (Aristolochia Clematitis), fütej (Euphorbia paradoxa), gerely
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fajok (Geránium sanguineum, dissectum, columbinum), gyömbérgyökér
(Geum urbanum), ibolyák (Viola odorata, sepinco/a, Neményiana, arvensis), aranyos istápfü (So/idago virgaurea), ujjas keltike (Corydaiis só
ddá), ligeti keserüfü (Poiygonum dumetorum), kocsord (Peucedanum alsaticum), Degen-féle kotuliliom (Fritiiiaria Degeniana), vetési madártej
(Ornithogalum Boucheanum), méregölö (Vincetoxicum iaxum), piros mu
haré (Pbysalis Aikekengi), nefelejts (Myosotis sparsif/ora), tarka nőszirom
(iris variegata), borzas és négyélü orbáncfű (Hypericum hirsutum és tetra-

12. kép.
Függő virnác és Degen-féle kotuliliom.
pterum), mezei és bojtorjános szamárturbolya (Tori/is arvensis és Anthriscus), seregély szeder (Rubus caesius), erdei szellörózsa (Anemone sy/vestris), eb tarack (Agropyron caninum), szárölelö tarsolyfü (Thlaspi perfoliatum), katona turbolya (Anthriscus trichosperma), keleti üröm (Artemisia iatitoiia), borostyánlevelü veronika (Veronica hederifoiia), függős vir
nác (Tba/ictrum aquilegifolium) stb.6
6. A ügetek flórája.
y

A liget vagy parkszerű tájék a homokpuszta legjellemzőbb formáci
óihoz tartozik. Még a nagyobb kiterjedésű legelőkön sem hiányzik a ma-
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13. kép.
A legnagyobb galagonyafa (Crataegus monogyna). Törzsének a kerülete egy m.
magasságban 127 cm. Alatta áll Ajtay J. föerdőmérnök.

14. kép.
Szömörice óriás a Komon.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

30

gános, gömbölyű koronájú, a pásztorok bicskája alatt esetleg meglepő
nagyságú fává növekedett galagonya, egy-egy cser, tölgy, vagy csoportokba
verődő szömörice, hárs, vagy más fafaj. A kisebb kiterjedésű és éppen
ezért a legelésző jószágtól megkímélt mezőkön azonban igen gyakran tű
nik szemünk elé az ugyancsak magános fákkal vagy facsoportokkal sü-

15. kép.
Park a Temes szigeten. Az apró fehér virág mind nyári tőzike (Leucojum aestimm.)
rübben tarkított park, vagy liget, mely úgy a fák koronájának alakjával,
valamint a színek változatosságával valóban festői képet mutat.
E nyílt parkszerű területek, kiváltképpen a fák között elterülő bántatlan mezők, flórája a lehető leggazdagabb a homokpusztán és itt megtalál
juk az itt termő növényfajok és fajváltozatoknak legalább a 80 százalékát.
Mindezeket újra és külön föl nem sorolhatjuk.
7. Az erdők flórája.
Erdeink uralkodó fája az ákác. Gerebencz felé van vagy 4 ezer hol
das zárt erdő belőle. Fája leginkább a Robinia pseudacacia tipus, de
akad elvétve Robinia viscosa is, sőt Horváth erdöör szívességéből meg
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van a gyűjteményemben a f, monophylla is, mely talán mutatio utján
formálódott ki a hely színén. Az egyetlen egy ismert fa levele részben
még szárnyas.
Az ákác erdő aljnövényzete a lehető legszegényebb. Hitvány Bromusokon kívül alig nő bennük valami.
A fekete és az erdeifenyökböl Gerebenc mellett, továbbá Flamundán,
Lánykúton, Dolinán ültetés révén szép erdő nőtt. A flamundai túl ritka,

16. kép.
Gerebenczi fenyves.
aljában rengeteg növény terem, még bazsarózsa is. A legöregebb és a leg
szebb fenyves a gerebenci, melynek aljnövényzete is igen gazdag.
A legnagyobb tölgyes a 249 holdas Dumáka. Fája túlnyomólag pely
hes tölgy. De a homokpusztáról ismeretes tölgyféleségek majd mind föllelhetök benne. Így megvan itt a cser, a Quercus subconferta, a pelyhes
tölgy, számos fajváltozata: laciniosa, pinnatifida, dissecta, cunneisecta, glabrescens; a Q. Streimii és f. pseudoglebosa, a Q. robur és f. brevipes, ro-
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17. ábra.
A gerebenczi fenyves belseje.

18. kép.
Tölgyek az uj müút mentén.
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búr sups. astrerotricha (bővebben a Temes szigeten), Q. Simonkaiana
(brevipes X lanuginosa).
A dumákai tölgyes aljnövényzete is igen gazdag. Figyelemre méltók:
foltos árvacsalán (Lamium maculatum), alföldi ászát (Cirsium Boujarti),
csemege baraboly (Chaerophyllum bulbosum), saláta boglárka (Ranunculus Ficaria), vállas csengetyüke (Campanula Cervicaria), kétlevelü
csilla (Scilla bifolia), csitri (Moehringia trinervia), orvosi v. pettyegetett
gálna (Pulmonaria officina/isj, erdélyi gyöngyike (Muscari transsylvanica),
ligeti habszegfü (Silene nemoralis), hájgyökér (TamusJ, illatos hunyor
(HeHeborus odorus), ibolyák (Viola bírta, alba, Dufforti, sylvestris stb),

19. kép.
Égeres a homokpuszta déli részében.
kányazsombor (AHiaria officinalis), foltos kontyvirág (Árum maculatum),
lednekfajta (Orobus versico/or), medvetalp (Heracíeum Sphondy/ium),
örvénygyökér fajta (Inula squarrosa), mezei perjeszittyó (Luzula campestris), köfali saláta (Lactuca muralis), sásfajta (Carex Micheli), bogiáros
szellörózsa (Anemone ranunculoides), szárölelö tarsolyfü (Th/aspi perfoliatum), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) stb.
A cserjék közül nem közölték még innen a borzas kökényt (Prunus
dasypbylla) és a birset, mely vadon terem.
A homokpuszta déli részében, mélyebb fekvésű helyeken nagyobb3
3
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kiterjedésű égeres erdők is akadnak, nyírfákkal, benge, lőne, bangita, fűz
és egyéb cserjékkel. A nyirkos talajon nyári tözike (Leucoium aestivum),
macskagyökér (Valeriána officina/is), bánsági békakorsó (Sium Iancifolium f. banaticum), orvosi falfü (Parietaria officinalis), köfali saláta
(Lactuca muralis), katona turbolya (Anthriscus trichosperma), meddő
zsombéksás (Carex stricta), mocsári pajzsika (Aspidium Tbe/ypterís),

20. kép.
Nyírfák a homokpuszta déli részében,
seregély szeder (Rubus caesius), a széleken vizi kocsord (Peucedanum
pa/ustre), stb.
A nyárfaerdö leggyakoribb fája a fekete nyár. Helyenként belekeve
redik a fehér — és a jegenye nyár; igen ritkán inkább csak a homok
szélén a rezgő nyár és a (fehér és rezgő nyár fajvegyüléke): Populus Ba
ch 0feni.
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A Márkus kút táján rengeteg iszalag hálózza be a nyárfákat. Szinte
trópikus őserdő képe tárul az ember szeme elé. Egy ilyen liánerdörészletet bemutat a képünk is.

21. kép.
Iszalag erdő Márkus kútja közelében.
Egész kis erdörészletek, darabok alakulnak főleg hársfából, vagy ve
gyesen hárs, tölgy, mezei juhar és temérdek cserjéből, különösképpen sajmeggyböl. Ha ilyen erdöcske a bucka északi lejtőjét borítja, akkor aljá
ban helyenként borostyán is akad, mely hasonló erőteljes fejlettségben és
sűrűségben csak a kultúrában található.
A nyárfaerdök általában elég levegősek, szárazak és a legtöbb pusz
tai növény meg tud élni bennök.
8. Szántóföldekről, miveit helyekről betelepedett gyom ok és parlagi flóra.
A homokpuszta kincstári birtokán alig van mívelt terület. Tulajdon
képpen csak az erdöörök illetményföldjét lehet ide számítani. Mégis ez a
néhány gócpont is kisugároz bizonyos gyomfajtákat. A homok széléről
pedig évröl-évre több gaz hódít a maga számára a homokpuszta területé
ből egy-egy talpalatnyi földet. A Bordás-tói 1886-ban közzétett jegyzék
legalább még szegény gyomokban, ma sokkal több található belőlük. Borbás
3*
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pld. a fent jelzett időben még csak egy pipacsot talált a homokon a Papaver
Rhoeast, ma a P. dubium is gyakori a homok szivében is. Pakilincset
(Bifora radians), találtam szálanként legalább 3—4 km-re a legközelebbi
vetéstől Gerebenc és a Rosiana kút között.
A legfigyelemre méltóbbak különben a következők: vetési ászát (Cirsium arvense), piros és bársonyos árvacsalán (Lamium purpureum és
amp/exicaule), barlangó (Salsola Kati), beléndek (Hyoscyamus niger és
pallidus), betyárkóró (Erigeron canadensis), kereklevelü buvákfü (Bupleurum rotundifolium), rajnavidéki búzavirág (Centaurea rhenana), szenynyes és szöszös bükköny (Vicia sordida és vil/osa), kis és nagy csalán
(Urtica urens és dioica), csorbóka (Soncbus asper), csormolya (Melampyrum barbatum és arvense), közönségesés fehér disznóparéj (Amarantus retroflexus és albus), vérehulló fecskefü (Chelidonium), füstike (Fumaria officina/is), napraforgó fütej (Euphorbia he/ioscopia), vetési gerely
(Geránium dissectum>, mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), ha
riska (Po/ygonum Convo/volus), kandilla (NigelJa arvensis), köfali kánya
zsázsa (Diplotaxis muralis), kender, vetési, mezei és szárölelö koshomlok
(Lepidium Draba, campestre és perfoliatum), kereklevelü, apró és erdei
mályva (Malva neglecta, pusilla és sy/vestris), fehér mécsvirág (Melandrium album), bojtorjános mizsót (Lappula echinata), parlagi muhar (Setaria glauca), fehér és verseci mustár (Sinapis alba, Brassica nigra), ördögbocskor (Caucalis daucoides és muricata), mezei iringó vagy ördög
szekér (Eryngium campestre), orvosi és fehér pemete (Marrubium vulgare és peregrinum), poloskamag (Corispermum nitidum, byssopifolium),
sarlófü [Falcaria vulgáris), keszeg saláta (Lactuca Scario/a), közönséges
és keleti szarkaláb (Delphinium consolida és orienta/is), vereslö szarvas
mák (Glaucium corniculatum), dohányfojtó szádor (Orobanche ramosa),
vad kenderen, orvosi és eb székfü (Matricaria chamomilla és inodora),
szerbtövis fajták (Xanthium strumarium, echinatum, a széleken spinosum),
magyar, keleti és sebforrasztó zsombor (Sisymbrium aitissimum, orientaie és Sophia), cseplesz tátika (Linaria Elatine), térdkötöfü (Polygonum
aviculare), tinó-öröm ( Vaccariapyramidatá), varjúmák (Hibiscus Trionum),
városi veronika ( Veronica polita), hamvas és pipacslevelü zörgöíü (Crepis tectorum és rboeadifo/ium).9
9. Háztájak, szemetes helyek, állatok nyugvóhelyének flórája.
Barlangó (Sa/soia Kati), beléndek (Hyoscyamus niger és pallidus),
útszéli bogács (Carduus acanthoides), bojtorján (Arctium Lappá), rajna
vidéki búzavirág (Centaurea rhenana), csorbóka (Soncbus arvensis és
asper), közönséges és fehér disznóparéj (Amarantus retroflexus és albus),
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farkasfütej (Euphorb/a cyparissias), tengerparti és rózsás laboda (Atriplex
Morálé és rosea), kenő-, pokolvar-, bárányfarkú- és lisztes-libatop (Chenopodium Bonus Henricus, hybridum, Botrys, album), paréjlórom (Rumex
Patientia), apró és kerek mályva (Malva pusi/la és neglecta), csattanó
maszlag (Datura), bojtorjános mizsót (Lappula echinata), mezei mustár
(Sinapis arvensis), orvosi és fehér pemetefű (Marrubium vulgare és peregrinum), fekete peszterce (Ballota nigra), nehéz szagú pipitér (Anthemis
Cotula), fedél rozsnok (Bromus tectorum), szamárbogács (Onopordon),
bojtorjános szamár turbolya (Torilis Anthriscus), cigánymogyoró és szerb
tövis (Xanthium strumarium és spinosum), térdkötöfü (Polygonum aviculare), katona turbolya (Anthriscus trichosperma), Vulpia Myurus stb
VI.
A delibláti homokpuszta flórájának legkiválóbb tagjai.
1.
Vérállitö fenyérfű (Andropogon Ischaemon L.) Évelő fü, tarackjai
átlag 2 cm hosszúak, gyökér szálai igen hosszúak, szívósak és (köröm
stb. tisztításra való) apró kefék kötésére igen alkalmasak. Töve gyepes,
szára rendesen 4 dm magas, levelei deresek, lemezük keskeny, fülecskéjüket egy-egy sor pillás szőr helyettesíti. 4—6 kalászuk csaknem ujjas.
Kalászkái 2 viráguak, egyik virág csak porzós, a másik két ivarú A kalászkák kocsánykái és a kalászkák töve hosszú szőrű; kalászkái bajúszosak, a két ivarú virág toklásza 1'5 cm hosszú, sodrott és térdelt szál
kává módosult.
Kötöttebb helyeken, így főleg a puszta déiibb részének laposabb fek
vésű helyein igen gyakori.
Gyökerét az olaszok magas bérért ássák és apró keféket kötnek
belőle.
2. Árvalányhaj (Stipa pennata L.)
Bokros növésű fü, melynek sokszámú tövét az elhalt levelek meg
bámult hüvelye fogja körül. Szára merev, levelei rendesen két rétbe hajtva
serte neműek. Bugája kevés kalászkáju. Kalászkái egy viráguak, magját
a toklász szorosan körülzárja. Toklásza vagy 30 cm hosszú szálkában vég
ződik, melynek alsó 5—6 cm-es rövidebb része csupasz, csavarodott, a végén
térdelt és a térdhajláson túli hosszú darabja eleinte rásimuló, később széjjel
berzedö szőröktől tollas, lobogós, a kócsag tollához hasonló.
Még a magános tő zászlója is kedves látvány, amikor a szellő ezüs
tös csóváját meg-meg lobogtatja; a hullámzó árvalányhaj mező azon
ban felejthetetlen benyomást hagy az ember lelkében. A puszta fiának az
árvalányhaj a legkedvesebb füve és legkívánatosabb kalapdísze.
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A puszta keleti részében helyenként egész mezőket borít. Egy ilyen
árvalányhaj mezőt bemutat a képünk is.
3. Fésüperje (Koeleria).
A fésüperje a delibláti homokpuszta legjellemzőbb füvei közé tar
tozik, mely nagy területeket egymaga borít. Némelyikük igazi pusztai fü,
mert sohasem tömörül teljesen összefüggő, zárt gyepbe. Fajai nehezen
különböztethetők meg. A legfeltűnőbb közülök a deres fésüperje. (K. glauca
Schkuhr); töve a temérdek alsó levél hüvelytől hagymaszerűén dagadt;
levele, szára kissé érdes és deres, de nem szőrös. Helyenként rendkívül
nagy növésű példányok akadnak, szaggatott csomós és igen nagy bugával,
ez a K. dactyloides Roch.
A termékenyebb talajt és zártabb gyepet szeretik a következők: A
pusztai fésüperje (K. pusztarum Domin, maioritlora Borb.) a deres és
a kisded fésüperje (K. gracilis Pers.) közé helyezkedik. Termékeny ta
lajunkon többnyire nagyra nö, fél méteres sőt nagyobb; töve nem hagymás,
levele 2—3 mm széles, hüvelye hosszú szőrű, füzérkéje legalább 5 mm
hosszú. A homoki fésű perje (K. sabulosa Gram. Hung.) hasonlít hozzá,
de kisebb, levele keskenyebb, szörözete rövid, kalásza is jóval keskenyebb,
nem csomós.
Nagy ritkaság a magyar fésüperje (K. hungarica Domin). Ez a de
res és a pusztai fésüperje fajvegyüléke.
4. Magyar csen kész (Festuca vaginata W. et Kit.)
Jókora csomókban, fészkekben terem, sokszárú tövét temérdek, több
nyire palaszürke, levéihüvely övezi, levelei vaskosak merevek, rendszerint
lilás színben deresek; hüvelyük csak az alapjukon zárt. Termésben is laza
bugája arasznyi hosszú. Apró kalászkái átlag csak 5 mm hosszúak, pelyvái
a tipikus példákon tompák a F. mucronata Hack. fajváltozatán kihegye
zettek.
Érdekes magyar pusztai növény, mely az ország határát csak AlsóAusztria, Morvaország, Galícia és Szerbia felé lépi át.
Kitűnő homok kötő, ezért sürü sorokba vetik a kiültetett ákáccsemeték sorai közé. A fiatal ákácosokban mindenütt fel lelhetők e csenkesz
sorok (képünk is bemutatja), később azonban teljesen kivesz belőlük és
rozsnokfélék foglalják el a helyét.
5. Wagner-féle csenkesz (Festuca Wagneri Deg. thsz. et Flatt.).
Sürü gyepeket formál, melynek egyes sokszárú töveit elszáradt,
szürkés barna levél hüvelyek burkolják. Ezeken sokszor lehet látni az előző
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évek futó tüzének a nyomait. Szára merev és a vastag szklerenchim kötegektöl szürke (Hackel szerint). Minden részét többkevesebb apró szőr
fedi és ez a szörözete a legfeltűnőbb jellege, melyről minden rokon fajvál
tozatától könnyen megismerhető és megkülönböztethető.
Ez ideig még csak innen ismeretes. Itt azonban a legközönségesebb
fü és inkább a kötött homok teljesen összefüggő gyepének, tehát a mező
nek az uralkodó és jellemző, érdekes tagja.6

22. kép.
Vetett magyar csenkesz fiatal ákácerdöben.

6. Homoki rozsnak (Bromus fibrosus Hack. f. arenarius Heuff.).
Tarackja messze széjjel terjedő. Alsó (külső) levélhüvelyei hálósán
összefonódó rostokra hasadoznak, melyek a szárak tövét körül övezik.
Levél lemeze 2—3 mm széles; az alsóbb levelek hüvelye és a lemez mindkét
lapja (1—2 mm) hosszú szőröktől borzas, a virágzati tengely és a pelyvák
apró szöröcskéktöl érdesek.
A homokpuszta északi részében kisebb-nagyobb foltokban lép fel a
kötöttebb homokon, laposakban. Ritka fü, melyet a puszta területén kívül
Versec hegyeiről említ Borbás.
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7. Bánsági tarack (Agropyron intermec/ium Hőst f. banaticum Heuff.)
Többnyire 1 m-nél magasabb, hatalmas termetű tarack. Egészben
deres. Levél lemezének felső lapja apró sertéktöl érdes. Kalásza átlag 3
dm hosszú és alsó részében a tengelyközök hosszabbak, mint a tengelyhez
simuló kalászkák (Thaisz: Magy. Bot. L. 1903. 1. old.) Kalászkája rende
sen 7 virágú, pelyvái 8—9 mm hosszúak. A külső toklász 11—12 mm
hosszú.
Jó homokkötö és az omladékok, uj halmok első telepesei közé tar
tozik.
8. Homoki hagyma (A/lium ammophiilum Heuff.).
Megnyúlt, hengeres, keskeny hagymái rövidebb vagy hosszabb tökén
egymás mellé sorakoznak, ezért mindig csoportosan termő. Szára rende
sen csak arasznyi, hengeres, csak legfelül szegletes. Virágja sárgás fehér
szinü. Északbalkáni növény, mely hazánkban csak Erdély középső részé
ben terem.
9. Degen-féle Kotuliliom (Fritillaria Degeniana Wagn.).
Április második felében a homokpuszta legérdekesebb dísze. Átlag
5 dm magas. Levele 15 cm hoszú, közepén 4 —7 mm széles, mindkét vége
felé kihegyesedö, rendesen kissé sarlósán hajlott; az alsók tompák, a fel
sők hegyesek, kihegyezettek sőt igen gyakran másfél fordulatra begörbülö
cérnavékonyságu kacsnemü végződéssel, mellyel még a szárított növények
is könnyen összeakadoznak és végeik könnyen le is törnek. Ez a kacskép
zéshez való hajlama a legfeltűnőbb tulajdonsága, mely miatt levélzetében
a Triesztvidéki F. montana és az orosz kacsos (F. ruthenica stb.) fajok
közé illeszkedik. Arra is van eset, hogy a legfelső murváskodó levelek
közül egy egészben kunkorodó sertévé módosul.
Virágai többnyire magánosak (Herbáriumomban van azonban 30 kétvirágú, 1 háromvirágú és 1 négyvirágú tő), csüngök, jókorák. Sallangjaik
3—4 cm hosszúak, átlag inkább keskenyek, barnásbíborszínü alapon sötétebb pontokból, kockákból és vonáskákból összetett, de többé-kevésbé
elmosódó rajzzal.
Hazánk keleti hegyvidékének a növénye, mely sehol sem nő oly tö
megesen mint a delibláti homokpusztán, hol Leánykúttól messzire kelet és
délkeletfelé Gerebenc határáig különösen hársfák alatt, a halmok északi
lejtőjén, helyenként igen gyakori.
10. Bachofen-téle nyárfa (Populus Bachofeni Wierzb.).
A fehér és rezgő nyár fajvegyülékének tartják. Való igaz, hogy jel
legei a két faj jellegei közé esnek. Néhány gyönyörű fája terem az Emá-
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nuel telep szélén közel a homokpuszta kincstári részének határához. Az
idősebb fák termete inkáb a rezgönyárfához hasonló. A hajtások vége és
a fiatal levelek fehér molyhuak, az idősebb levelek egészen lekopaszodók.

23. kép.
Populus Bachofeni Wierzb.
A porzós barkák murva levelei aránylag nagyok, rókaveresek, jóval mé
lyebben bemetszettek mint az albáéi. Megvan a kincstári területen is és
megérdemli, hogy szaporíttassék. (1 a rezgő, 2 a Bachofen, 3 a fehér nyár
murvája).
11. Streimi-fé/e tölgy (Quercus lanuginosa Lám. subsp. Streimii Heuff.)
Sokan a pelyhes és a kocsánytalan tölgy fajvegyülékének tartják.
Erősen változó, de hajtásai általában szöszösek. Levelei nagyok, mélyen
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karéjozottak, karéjaik többnyire hegyesek, vagy szegletesek; nyelük hoszszú (4 cm); a lemez visszája mindig többé-kevésbé molyhos, különösen a
főbb erek mentén hosszabb szőrű. Termése rendesen csumátlan, csésze
pikkelyei a pelyhes tölgy típusának pikkelyeihez hasonlók. Makkja kisebbszerű. Pusztánkon elég gyakori és feltűnő, hogy kisebb cserjék is makkot
teremnek. Van olyan fajváltozata is, melynek csészepikkelyei jobban kiszé
lesednek és fölpúposodva göröngyössé teszik a csésze felszínét = f. pseudog/ebosa Wagn.
12. Quercus subconferta Borb.
Szép tölgyfaj, melyet sohasem méltattak kellően. Úgylátszik, nem
ismerték. Simonkai a Qu. lanuginosa csumás alakjának tartja és mint
ilyet a Qu. lanuginosa f. Budaiana Haberl.-höz vonja. Ascberson és
Graebner Pospichalt követve P-jellel szintén a Qu. Budaiana fajváltozattal azonosnak értékeli, de a Qu. lanuginosa alakkörében önálló faji rangra
emelt Qu. Dalechampii 7e/7.-höz helyezi. Scbneider (Laubholzkunde)
meg se említi.
A Qu. subconferta Borb. legfeltűnőbb jellege azonban a lanuginosa
csészepikkelyeinél jóval hosszabb, kopaszabb, veresebb, a Qu. confertaéihöz közeledő pikkelyeiben rejlik; levelei is nagyok, kerek karéjuak; át
lag 3 cm-es csumái miatt pedig alig lehet a conterta X lanuginosa faj
vegyüléke, hanem inkább egy ezek közé eső önálló, érdekes honi faj.
13. Simonkai-té/e tölgy (Quercus Simonkaiana Wagn. Magy. Bot. Lapok
1914. 53. old.)
Fiatal ágai molyhosak, rügyei tojásalakúak. Levelei közepes nagysá
gúak; nyelük rövid, kb. akkora mint az alapszélességnek a fele; alapjuk
füles; zöldek, mindkét lapjukon több-kevesebb a pelyhes tölgyre jellemző
csillagszörrel, mely a fonákon a föerek és az elsőrendű mellékerek tövén
hosszabb pelyhü; egyebütt nyár végéig erősen lekopaszodó; szélük tompa
karéjú, karéjaik kerekek a bemetszések a féllevél közepe tájáig érnek;
az alsó két-két karéj pedig általában sokkal rövidebb. Termései csumátlanok. Csészéje kisebbszerü, pikkelyei úgy a forma valamint a mez te
kintetében a kocsányos és pelyhes tölgy jellegei között a közép helyet
foglalják el. Makkja kisebbszerü, többnyire 1 X 2 cm.
A Simonkai-féie tölgy valószínűleg a pelyhes és kocsányos tölgy
kurtacsumájú alakjának, vagyis a Qu. lanuginosa és Qu. robur f. brevipes fajvegyüléke. Ebben a minőségében megkülönböztethető bármely más
rokonától vagy más eddig leirt faj vegyüléktöl és a gerebenci tölgyes, a
»Dumáka«, legérdekesebb fája.
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14. Pompás zsellérke (Comandra, vagy Thesium elegáns Roch.).
Rendesen csak arasznyi, vagy arasznál alig magasabb félcserje. Gyö
kér hajtásai messze széjjel terjednek és szárat növesztenek. Szára vesszös,
zöld; levele 2—3 cm hosszú és átlag 5 mm széles, lándzsásalakú. Virágai
aprók, fehérek, szártetözö álernyöbe tömörülök. Termései gömbölyűek,
vaskosak.

24. kép.
Pompás zsellérke (Comandra elegáns)
Északbalkáni növény, mely hazánkban csak az Alduna környékén
található (Vaskapu szoros). A homokpuszta északi részében elég gyakori.
Kiváltképpen a Rosiana kút tájékán (ettől északra és északkeletre) nagy
csoportokban terem. (Képünk Rochel eredeti képének egy része).
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15. Homoki szegfű (Dianthus giganteiformis Borb.).
Az apróvirágú alföldi szegfűnek (D. subdiutinus Schur.) közeli ro
kona, de minden részében nagyobb. Murváskodó levelei sokkal nagyobbak,
szélesebbek. Csészefoga rövidebb, tompább.

25. kép.
A békóiból kiszabadult homok. Uj bucka.
A szénamezök június havi ékessége. A szomszédos hegyeken is elő
fordul, különösen Versec Várhegyén.
16. Keskenyleveiü bazsarózsa (Paeonia termifólia L.).
Finoman szabdalt leveleiről első látásra felismerhető. Levélsallangjai
rendesen csak 1 mm szélesek. Egyszerű (nem teljes) virágai sötét biborszinüek.
Orosz növény, mely Erdélyben Záh mellett is előfordul, Flamundán
nagy területeket borit.
A szélesebb 6 mm sz. sallangú változata a f. latisecta Neilr. Ezt
némelyek a bánsági bazsarózsával való fajvegyüléknek tartják nem is ok
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nélkül, mert a levelek sallangjai nemcsak jóval szélesebbek (1 mm helyett
4—6 mm szélesek), hanem a sallangok száma is jóval kevesebb.

Paeonia latisecta Neilr.

Csak Flamundán található. Ritka. Rendesen később virít és szirmai
haloványabbak.
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17. Bánsági bazsarózsa (Paeonia peregrina MiH.).
Levele nagyon hasonlít a kerti bazsarózsa leveleihez, de a visszája
fehérebb, virága sohasem teljes. Színe változik a halvány rózsa szintöl a
sötétebb élénk pirosig és az előbbi fajénál nagyobb.
A báziási állomás fölött gyakori, a homokpusztán ritkaság, de meg
van Flamundán is, a Komon is.
18. Balkáni kökörcsin (Pulsatilla balkana Vei.).
Többnyire csak arasznyi, de 30—40 cm-re is megnyúlhat kivált ter
mésben. Levélsallangjai keskenyek, 3 mm szélesek. Virága felálló vagy
gyengén bókoló, égszínkékbe hajló lila. Az egész növény hosszú fehér sző
röktől selymes, borzas. Balkáni növény, mely hazánkban még a szomszé
dos hegyvidéken, kiváltképpen a verseci-hegyeken és Erdély délkeleti ha
tárán terem.
19. Érdesleveiü varjúháj (Sedum asperifolium Borb.)
Nagyon hasonlít a közönséges varjúhájhoz (Sedum acre L.J, de le
velei apró szöröcskéktöl érdesek. Máshonnan még nem ismeretes. Itt is
ritka. A legtöbb található a már Borbástói említett termőhelyén a Gerebenczet Gajtasollal összekötő légvonaltól nyugatra, de Deliblát mellett is
előfordul.
20. Bánsági bóka (Astragaius Onobrychis L. v. banaticus Rocb.)
A töalaknál általában magasabb termetű, tarackjai messzebbre kúsz
nak, szára felső részében feketébb szőrű. Virágai nagyobbak, kékebbek;
áralakú csészefogai hosszabbak, feketeszörüek. Jellemző pusztai növény,
a homok egyik legszebb ékessége. Gyakori.
21. Gyapjas bóka (Astragaius dasyanthus Pali.).
Szára 40 cm magas, rendesen ágas. Levelei szárnyasán összetettek,
levélkéi szélesen kerülékesek. Élénk sárga virágai ágtetözö tömött, gömbö
lyű virágzatba sorakoznak. Az egész növény hosszú szőröktől gyapjas.
Orosz növény. A homok északi részében gyakori. A legelésző álla
tok nagyon szeretik.
22. Pompás orbáncfű (Hypericum elegáns Steph.)
Nem oly gazdag virágú mint a közönséges orbáncfű. Levelei szíves
alapból kihegyezettek. Alapjuk kb. 1 cm széles. Csészelevelei a szélükön
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fogazottak. A fogak csúcsa fekete mirigyü. Virágjának színe halaványabb
sárga.
Orosz növény, mely Közép-Európában több1 helyt fordul elő, de min
denütt ritka.
23. Neményi-féle ibolya (Viola Neményiana Wagn.).
(V. sepincola (austriaca) Xrupestris Schmidt subsp. arenaria DC.
Magy. Bot. L. 1913. p. 33.) Korn
24. Ajtay-féle ibolya (Viola Ajtayana Wagn.)
(V. ambigua X rupestris subsp. arenaria DC.). Leánykút.
25. Duffort-féle ibolya (Viola Dufforti Foui/ad).
(Álba X sylvestris). Dumáka.
Mind a 3 ibolyafajvegyülék az ország legritkább növényei közé tar
tozik. Az első kettő eddig csak a homokpusztából ismeretes, utóbbi Fran
ciaországban fedeztetett fel és francia termőhelyén kivül csak innen és
Aradmegyéböl, Világos erdeiből, ismeretes.
26. Bánsági békakorsó (Sium lancifolium MB. f. banaticum Wagn.
A típustól főleg abban különbözik, hogy gallérka levelei az ernyöcskénél kb. 2-szer hosszabbak. Öles termetű növény, mely nyirkos erdei ta
lajon nő pld. égeresben, tehát általában szárazabb talajhoz alkalmazkodott.
Berkekben termő növény, ezért keskeny sallangú vizi levele sincs, legalább
a virágjukban felfedezett példányokon ilyeneket nem találtam. A homok
déli részében ritka és endemikus fajváltozat.
27. Homoki ernyőké (Mattia umbeüata W. et K.)
Vaskos tőkéjét számos elszáradt tőle vél maradványa övezi. Töleveleinek a nyele 18 cm hosszú, lemezük 5—30 mm széles és 6—14 mm
hosszú. Virágzata vagy egy tucat szártetözö kunkorból áll. Csészéje ezüs
tösen selymes, tőig 5 metszetű, pártája hengeres, körülbelül egyharmadáig
5-felé hasítva, csöves része szükebb, behasított szája harangformán kiszé
lesedő. Pirosas vajszínű, bibeszála kb. 1 cm-nyire kiáll. Virágja lefelé csüng,
az egész virágzata ezért ernyőt formál. Termései azonban felállók. Ter
mése hártyás szegélyű makk, átmérője 10—16 mm, színe fehéres barna.
Homokpusztánk egyik legnagyobb érdekessége, és a dunamelléki ho
mokpuszták különlegessége.
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27. kép.
Homoki ernyöke (Mattia umbellata).

28. Homoki atracél (Anchusa setigera Borb.).
Az orvosi atracélhez hasonló, de általában alacsonyabb termetű, illetve
inkább lehasaló, levele jóval szélesebb, bodros s fehér seriéi nagyobbak,
tömöttebbek. Szirmának a színe rendkívül változó, fehértől sötétliláig, sö
tétkékig, bíborszínig és sárgáig minden árnyalatban föl lelhető. Néha még
tarka is akad.
Ezideig csak innen ismeretes.
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29. Keleti üröm (Artemisia latifoiia Led.).
Felfedezése és meghatározása hosszú történet. Meddő töveit már Panőiö találta 1867-ben a Komon. Uj növényt sejtett bennök, azért gyakrab
ban kereste fel a pusztát, hogy a virágjukat is megismerhesse. Virágot azon
ban soha és sehol sem találván, meddő töveiből a belgrádi növénykertbe
ültetett, hogy ott a virágzást megfigyelhesse. Fáradozása azonban hiába
valónak bizonyult, mert a földi kutyák kitúrták és kipusztították a drága
kincset. Fájdalmasan panaszolja ezt a felfedező Janka Viktorhoz, a buda
pesti nemzeti muzeum őréhez intézett leveleiben, melyek dr. Degen Á.
tulajdonában vannak. A 70-es évektől kezdve Janka V. volt a titokszerü
növény legnagyobb pártfogója. Állandóan buzdította a fiatalabb szaktár
sakat, hogy a növényt a hely színén felkutassák és a probléma megfejté
sében közreműködjenek. Borbás felfogta a szót és 1874-ben meg is találta,
sőt Berlinbe is magával vitte, hogy növekedését megfigyelje, de öt is ke
rülte a szerencse, mert növénye hamar elpusztult. A 80-as években azon
ban újra felkapta a problémát és Flamundán egy galagonya cserje tövében
meg is jelölt néhány tövet és a közelben lakó erdöört felkérte, hogy ha
netalán szárba menne, virítana, öt azonnal értesítse. Egyébképpen az orosz
Chrysanthemum sinuatumnak tartotta és későbbi müveiben is mindig ezen
a néven említi, de ?-lel.
Janka időközben (1881-ben) Chrysanthemum Pancicii- nak nevezte
rendkívül fogyatékos leírás kíséretében. Dr. Degen Á. a 80-as évek végén
szintén megtalálta és a magával hozott meddő töveket a budapesti tudo
mány egyetem növénykertjének ajándékozta. A növény itt a következő esz
tendőben szárba indult, de a csigák megették és így ez a kísérlet is meg
hiúsult.
Miután így egy emberöltőn keresztül hiába fáradtak az ország legte
hetségesebb botanikusai és senkinek sem sikerült az izgató problémát
megfejteni, 1908-ban, amikor a Délmagy. Természettud. Társ. a kincstári
homokpuszta flórájának a megírásával megbízott, a legnagyobb buzgalom
mal fogtam a növény felkutatásához. Rájöttem arra, hogy a kérdéses nö
vény meddő tövei nem ritkák, sőt kiváltképpen a Rosiana kút környékén
és az attól északra, északkeletre és keletre fekvő területeken galagonya,
tölgy, szömörice, boróka cserjék aljában helyenként több m2-nyi területet
borítanak és már 1908-ban, tehát megbízatásom évében egy óriási virág
cserepet vittem magammal és egy nagy gonddal kiásott bokrot hazaszál
lítottam aradi kertembe, melyben 1909 szeptember havában kivirágzott.
Ürömnek bizonyult, Artemisia latifoiia Led.-nak, melynek hazája Ázsia
és Európában csak Középoroszország keleti határán található.
Azóta többször kerestem fel. Nagyon keveset virágzik. Egy-egy év
ben átlag 15 virágzó példányt tudtam összeszedni.
4
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30. Centaurea arenaria MB. f. Jankaeana Simk.
A töalaktól a fészekpikkelyek apró töviseiben különbözik. Keleten is
előfordul, mindenütt nagy ritkaság. Tipikus darabokat csak Dubovác mel
lett találtam.
31. Scorzonera stricta Horn.
Keskenylevelü bakszakáihoz igen hasonló pozdorfajta, murvalevelei
azonban fedelékesek, mint minden pozdornak a fészekpikkelyei.
Orosz növény. Középeurópában csak Erdélyben a Mezöségen terem
és a mi pusztánkon aránylag kis helyen a Komon.
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I. tábla.
Quercus Simonkaiana Wagn,
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