Medgyesegyháza és környéke lágyszárú flórája
Szávai István 1974

A foto nem 1974-ben készült.
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A terület településtörténete

Régészeti kutatások szerint a paleolitikum embere nem fordult elő a mai Békés-megye
területén. Az első-Körös Kultúra néven ismert-népcsoport i.e. IV. évezredben érkezett dél felől. Az
első régészeti lelet, mely községünk területén előkerült, a bronzkorból származik. 1927-ben Móra
Ferenc nyolc bronzkori sírt tárt fel. a kor kezdete területünkön i.e. 1900-ra tehető. A bronzkori
fejlődést már i.e. 1400-ban megzavarták az északnyugat felől betörő, halomsíros kultúrájú népek
támadásai. Az első írott forrás a vidékünket lakó népekről Hérodotosztól származik.
Az első fejlett földműves kultúrájú nép a kelta volt, mely a leletek tanulsága szerint /Móra
Ferenc/ területünkön letelepedett. Ők használtak egyébként először vaspapucsos ekét. Ezután dák,
majd szarmata uralom alá került a vidék. a keltákról és a szarmatákról tudjuk, hogy az erdőket
kiirtva tették a fö1det mezőgazdasági művelésre alkalmassá. Az irtást valószínűleg tűz
segítségével végezték. A terület növényzetének átalakítása tehát már ekkor elkezdődött.
Ezután még sok nép fordul meg a területen, ezek közül a gepidák és a szlávok művelték a
földet.
Az egykori Meggyes keletkezésének idejét nem ismerjük. Földesurainak nevét a XV. sz.-tól
tudjuk. A falu a XVI. sz. második felében pusztulhatott el. 1557-ben a török defterdár még
tizenkilenc házat írt össze, de ezután már nincs semmi írásos nyoma a településnek.
A török kiűzése után, 1699-ben, a kincstár kezére került, kiadták bérletbe legelőnek.
Medgyesegyháza/ helyesen: Meggyesegyház, korábbi nevén Meggyes, Megyes, Medgyes/ a
múlt század első felében a kincstár által telepített kertészség volt.
A falu újabb telepítése 1881-ben kezdődik. Ezt megelőzően a kertészek elköltöztek, a területet
ismét legelőnek használták, a művelt részek is begyepesedtek.
1890-ben, a falu határában legelő és erdő nem volt. Ettől az időtől számíthatjuk a terület teljes
beművelését.
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A mai növénytakaró kialakulása
A táj növényzete a preglaciális korból nem őriz emlékeket. Walter diagrammok alapján Borhidi
az erdős sztyeppes övbe sorolja a területet. Eredetileg valószínűleg erdők borították./ Soó Rezső/
Ezek kiirtása, mint láttuk, elég korán megkezdődött. A honfoglalás korára az erdőket ligetekben,
rétekben gazdag föld váltotta fel. A művelés alá fogott terület a török hódoltság alatt leromlott, a
puszta képét mutatta. A táj képének változása tehát a posztglaciálisban: klimatikus sztyepp, erdős
sztyepp, kultúrmezőség.
A hódoltság után előbb legelő, aztán kertészet, majd ismét legelő. Amikor az 1881-es telepítés
megkezdődött, a határ egy része még vizenyős terület volt, ahol csónakkal közlekedtek, nádat
vágtak. Később a talajvíz szintje lesüllyedt, ez a részt is művelés alá vonták.
A mai kultúrflóra kialakulása ekkor kezdődik meg. Kezdetben fő növény a búza és a kukorica.
A század végén megjelenik a lucerna és az árpa. 1910-l2-ben kezdenek a homokos részeken
dinnyét termelni.
Ekkor már szabad területek nincsenek, valóban ráillik a jellemzés, amelyet Borbás Vince
Békés-megyéről ad:
„A terményekkel dúsan megáldott megyét, melynek lakosai is többnyire jómódúak,
nagyobbrészt szántják-vetik. A vad vegetatio itt korlátozott, inkább a mezsgyékre, árkok partjára
utak mentére, stb. szorul. A televényen a növénytenyészet vegyes, mondhatni gaz.”
A nagybirtokokon megkezdik az ipari növények termesztését. / Dohány, cukorrépa, kender. /
1946- 47-től egyre több földimogyorót termelnek. A hatvanas évek elején a dohány helyét
elfoglalja a cirok, a mogyoró termesztése pedig lassan megszűnik. A kertekben, kisebb
földterületeken 1950-ben kezdenek öntözéses módszerrel zöldségféléket termeszteni.
A kultúrflóra képe az utóbbi tíz évben lényegesen nem változott.
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Abiotikus környezeti tényezők.

Klimatikus tényezők

Mivel Medgyesegyházán nincs meteorológiai állomás, csak a szomszédos / 12 km-re fekvő /
Mezőkovácsházi, valamint a járásunkra általában vonatkozó adatokat tudtam felhasználni.
Az évi középhőmérséklet 10, 8-11 c. a napsütéses órák száma 1950-2000 év. Az évi borultság
56-58%. a megyei átlagnál több csapadék esik, 575-625mm. A tavaszi kalászosok vegetációs
periódusának csapadékértékei: 200-240 mm, a kapásoké 320-360 mm. Tavasszal, az utolsó
faggyal április 10-e után nem kell számolni, és október 31. előtt nem érkezik meg az első fagyos
nap.
a zivataros napok számának sokévi átlaga 19-20. Leggyakrabban májusban esik jégeső / 28 %
/, évente átlagosan három jégesős napra lehet számítani. a zivatarok, jégesők kialakulása a betörési
frontokkal kapcsolatos.
A szél évi átlagos sebessége 2, 5 m.

Talajtani tényezők

Mélyföldtanilag a terület paleozóos, mezozóos aljzatú neogén medence. a felszíni képződmény
pleisztocén korú. A felszínt 2-3 néhol 5-6 m vastag löszképződmény fedi, ez alatt általában
folyóvízi homok található. Ennek összetétele marosi lerakódást igazol, a terület tehát a Maros
hordalékkúpján fekszik. a község határának észak-keleti részén megfigyelhető egy homokvonulat,
amely Orosháza irányában egészen Hódmezővásárhelyig követhető. Ez a barna homok
tápanyagokban szegényebb, mint a többi rész.
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A talaj fizikai tulajdonságai

Szemcseösszetételét tekintve a talaj homokos vályognak illetve könnyű vályognak minősíthető.
A leiszapolható rész 28-60 %. Az Arany-féle kötöttségi szám 70-50 között mozog. / Részletes
eredmények 1. sz. melléklet. / A kapilláris vízemelés értéke öt óra alatt 200-300 mm. A talaj
szerkezete morzsás, könnyen megművelhető, közepesen kötött. A talaj csernozjom típusú.
Szántáskor eketalp nem képződik. A képlékenység alsó határa 20-50, felső határa 36-45 között
foglal helyet. / Atterberg féle sodrási próba /
A talajvíztükör átlagos mélysége 3-4 m, az északi részeken 4-m-nél nagyobb. A talajvíz sokévi
aplitudója 4-5 m.
A pleisztocén-kori rétegek általában is, de különösen 190-300 m mélységben, jelentős
rétegvízkészlettel rendelkeznek. A kutak fajlagos vízhozama 150-200 1/percnél is nagyobb. A talaj
csőkutas öntözésre alkalmas, helyenként igen jó, máshol jó tulajdonságokkal rendelkezik.

A talaj kémiai tulajdonságai

A PH érték 7, 7 és 6, 0 között mozog. Általában semleges, helyenként gyengén lúgos / 7, 5 /
ritkán savanyú / 6, 3-6 /.
CaCo tartalma általában 8 % a humusz tartalom átlagos értéke 2 %, a homokos talajokban is 1 %
fölötti értékeket mutat / 1, 5-2 %./ P 0 5 mg/100 g, K0 14 mg/lOO g. A humuszréteg vastagsága
helyenként eléri a 70-80 cm-t is. A talaj kémiai jellemzőit a hosszú ideje folyó mezőgazdasági
művelés erősen megváltoztatta.
Biotikus környezeti tényezők

Parazitizmus
5

Baktériumok, vírusok, gombák a kultúrnövények leggyakoribb parazitái. Súlyosan fertőzött
terület nincs a határban.
A leggyakoribb kártevők:
Cucumis vírus 1. Uborkamozaik vírus
Verticillum albo-atrum Vészes hervadás / Paprika /
Cledosporium fulvum Barnapenész
Erysiphe cichoracearum Uborka lisztharmat / Paradicsom /
Alternaria solani Alternariás rothadás / Burgonya /
Corynespora melonis Uborka és dinnyevész
Colletotrichum lagenarium Antrakózis
Cladosporium bulbigenum mézgás varasodás
Cucumis virus 1.
Erysiphe cichoraceum / Kabakosok /
Állati kártevők
Öntözéses kultúrákban elsősorban a lótetű / Gryllotalpa vulgaris=Gryllotalpa gryllotalpa /, a
drótférgek, a pajorok pusztítanak. Néha nagy tömegben lép fel és így jelentős kártevővé válik a
vetési bagolylepke / Agrostis segetum /. Burgonyát és tojásgyümölcsöt nagymértékben pusztítja a
Burgonyabogár / Leptinotarsa decemlineata /, néha a paradicsomot is megtámadja, \ A gerincesek
közül legnagyobb mértékben a hörcsög szaporodott el /Heliomys cricetus /
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A begyűjtött növények rendszertani felsorolása és leírása
( Az 1974-es vizsgálat során nem készültek fotók, ezeket utólag az internetről gyűjtöttem.)
Dicotiledonopsida
Ranunculales
Helleboraceae
Nigella arvensis L. Kandilla
A virág fakó-kékes színű, a szirmok
kihegyezettek, széles-háromszögtojásdadok, a levelek szálas fonalas
sallangúak. Szántókon, tarlókon
gyakori, nálunk /t.i. Medgyesegyházán/ ritkán előforduló. Th./therophyton/ Júl.-szept.

Consolida regalis S.F.Gray Mezei szarkaláb
A virágok
azúrkékek, a
virágzat laza
összetett fürt.
Vetések közt
tarlókon közönséges. Th. Máj.-szept. Nálunk foltokat nem
alkot.
Consolida orientalis
Gay/Schröd. Keleti
szarkaláb
A virágok bíbor-ibolya
színűek, a virágzat egy v.
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kevés nyúlánk fürt. Vetésekben a Tiszántúl kötött talajain gyakori. Th. Máj.-aug. Foltokban csak a
kötöttebb részeken, homokon egyáltalán nem találtam.
Ranunculaceae
Batrachium
trichophyllum
/Chaix/F.Schultz Hínáros
víziboglárka
Alámerült, sallangos puha levelei vannak, az alsó levelek nyelesek, minden irányban szétterülők, a
szirmok 3-8 mm hosszúak. Álló v. lassan folyó vizekben. HH./Hydato-helophyton/ Ápr.-júl.
Nálunk nagyon kis egyedszámban fordul elő.
Ranunculus repens L. Kúszó boglárka
A terméses kocsány barázdás. Évelő, kopasz, ritkán elálló szőrös növény, heverő szárakkal.
Nedves réteken,
legelőkön erdőkben stb.
köz. H./Hemikryptophyton, évelő/
Máj.-júl.
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Ranunculus polyanthemos L. Sokvirágú boglárka
A terméses vacok szőrös, a terméses kocsány mélyen barázdált. A szár alul elálló bozontos szőrű,
ritkábban rásimuló szőrű v.
kopasz. Száraz és üde
erdőkben, cserjésekben,
réteken, lejtőkön, homoki
gyepeken gyakori. H. Máj.jún. Nálunk a vasúti töltés
oldalában néhány tő.
Adonis
aestivalis l.
Nyári hérics.
A szirmok
narancsvörösek,
vetésekben,
tarlókon gyakori. Erős hatású drogját szívgyógyszerként használják. Th. Máj.-júl. Foltokat nem
alkot.
Aristolochiales
Aristolochiaceae
Aristolochia clematis L.
Farkasalma
A levelek háromszög alakból
mélyen szívesek. a sárga virágok
a levelek hónaljából 3-5-sével
állnak, a termés körte alakú. Ligetekben, szántókon, ártereken gyakori.
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H Máj.-jún. Rhizomájából drogot készítenek. A határmezsgye kis területein foltokat alkot/ 5-3. m
Rosales
Rosaceae
Rubus caesius l.ssp.arvalis
/Rchb/Gáyer Hamvas szeder
Termése hamvaskék, levelei hármasak,
mélyen karélyosak, fonákjukon is zöldek.
Szántókon, tarlókon, száraz gyomtársulásokban H. Máj.-jún. Gyakori gyomnövény. Termését
gyűjtik, lekvárt főznek belőle.
Potentilla reptans L. Indás
pimpó
A szár végig heverő és gyökerező,
a virágok a levelek hónaljában
magánosak. Nedves réteken, iszapgyomtársulásokban stb. gyakori. H. Júl.-aug
Potentilla recta L. ssp.recta Egyenes pimpó
A szár erőteljes, 60-70 cm magas, a
virágok kénsárgák, a növény felül +/mirigyszőröS. Bokorerdőkben, erdőkben,
ligetekben gyakori. Az Alföldön
szórványos. H. Máj.-júl.
Potentille argentea L. ssp.tenuiloba/Jord./Jáv. Ezüst pimpó
A levélkék majdnem e középérig
szeldeltek, keskeny hegyes fogakkal,
alul fehérek, a szár felegyenesedő.
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Száraz lejtőkön, tölgyesekben, ligetekben, homok és szikes pusztákon, legelőkön, stb. közönséges.
Az Alföldön elterjedt. H. Jún.-aug,
Saxifragales
Crassulaceae
Sedum acre Borsos varjúháj
A virágok sárgák, a szár töve kúszó.
Sziklagyepeken, száraz lejtőkön,
homokpusztákon, cserjésekben, falakon, töltéseken köz. Th. Máj.-júl. A vasúti töltés mellett
foltokat alkot.
Fabales
Fabaceae__
Trifolium aureum Pollich Zörgő
here
A virágok 6-7 mm hosszúak, a középső levélke nyele nem v. alig hosszabb az oldalsókénál. Th.
Jún.-aug. A vasúti töltés oldalán foltokban.
Trifolium repens L. Fehér here
A szár heverő, főleg a csomókon,
gyökerező. A virágok +/- fehérek, a
kocsányok felállók. Réteken,
legelőkön, szántókon, stb. H. Máj.szept.
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Lotus corniculatus L Szarvas kerep
A csészecimpák háromszög-lándzsásak, a
kocsány 3-8 virágú, a virágok 8-14 mm
hosszúak. Réteken, legelőkön, szántókon,
homoki és gyomtársulásokban köz. H.
Máj.-szept.
Coronilla varia L, Tarka
koronafürt
A csészefogak rövidek, a levelek
6-10 párosak, a levélkék
hosszúkásak, legfeljebb 1 cm szélesek. Száraz erdőkben, lejtőkön, réteken, cserjésekben,
szántókon köz. H. Máj.-aug.
Onobrychis viciifolia Scop
Takarmány baltacim
A csésze fogai kétszer hosszabbak a
csésze csövénél. A. vitorla-13 mm
hosszú, halvány bíbor, sötét bíbor
színű erekkel. Meszes talajon termesztik és elvadul. Réteken, száraz
gyepeken, parlagokon. H. Máj.-júl.
Vicia lathyroides L. Pici bükköny
A felső levelek levélkéi lándzsásak v. szálasak, ép szélűek, az alsókéi
visszás tojásdadok, kicsinyek. A kocsány 12 virágú, a virágok legfeljebb 1 cm
hosszúak, záraz lejtőkön, erdőkben, réteken,
homok-pusztákon. Th. Ápr. –máj.
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Lathyrus tuberosus L.
Mogyorós lednek.
A szirmok bíborpirosak, illatosak,
A levélkék tompásak +/hosszúkásak, a pálhák kicsik. A
gyöktörzs helyenként gumós.
Vetésekben, gyomtársulásokban stb. köz H Jún.–aug.
Rhamnales
Vitaceae
Vitis silvestris Gmel.
Ligeti szőlő
A levelek gyengén pókhálósan
szőrösek, épek, karélyosak v. osztottak, a bogyó 6-10 mm. K DDt., főleg Alföld, inkább szil-kőristölgy ligetekben, nyirkos erdőkben. Máj.-jún.
Umbellales
Umbelliferae_
Eryngium campestre L. Mezei iringó
A levelek kétszeresen tövig szeldeltek, a
szeletek a levélgerincen szélesen lefutók,
tüskésen fogasak. Száraz gyepekben,
legelőkön, homok és löszpusztákon köz. H. Júl.-szept.
Conium maculatum L. Bürök
A levelek 4-5-ször szárnyasak, a cimpák
kicsinyek, +/- hosszúkásak. Ágas, kopasz, erős
szagú mérges növény. Erdőszéleken, üde és
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más gyomtársulásokban, ligetekben köz. Th. Jún-júl.
Daucus carota L. Murok
Szára barázdás, alján többnyire borzas. Az
ernyő virágzás előtt és után gömbösen
összehajló. Heteken, legelőkön, szántókon,
gyomtársulásokban stb. köz. TH. Máj.-júl.
Dipsacales
Dipsacaceae
Scabiosa ochroleuca L. Vajszínű
ördögszem
A virágzat halványsárga. A belső csésze sertéi
barnák, kb. 3-szor hosszabbak a termésburok hártyás gallérjánál. Száraz lejtőkön, gyepekben,
sziklagyepeken, cserjésekben, legelőkőn stb. köz. H. Júl.-szept.
Scabiosa gramuntia L. Mezei ördögszem
A fészek 1-2 cm, a virágzat kékeslila. A fészek
murvái rövidebbek a virágoknál. Az Alföldön
részben adventív. Ártéri réteken, száraz
gyepekben, töltéseken. H. Júl.-aug.
Malvales

Malvaceae
Lavatera thuringiaca- L. Parlagi
madármályva
A felső levelek 3 karélyúak, a szirmok halványpirosa, mélyen
kéthasábúak. 2, 5-5 cm hosszúak. Cserjésekben, vágásokban, parlagokon,
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száraz gyomtársulásokban köz. H. Júl. –szept.
Althaea officinális L. Orvosi ziliz
Az összes levelek 3-5 karélyúak, a karélyok
sokszor mélyek, élesen fogasak. A virágok
halvány rózsaszínűek. Ártereken,
mocsarakban, ligetekben, szikeseken H. Jún-szept.
Malva silvestris L. Erdei mályva
A külső csészelevelei +/- hosszúkásak. A
szirmok 1, 5-3 cm hosszúak, ibolyás
lilák. a felső levelek mélyen karélyosak.
gyomtársulásokban, kertekben, kapásokban stb.
köz. Th. TH-H. Jún.-szept.

Hibiscus trionum L. Varjúmák
Alacsony borzas növény, tövig szeldelt
háromszögletű levelekkel, a szeletek
újból hasogatottak. A termés felfújt, kb. 2
cm hosszú. Th. Jún.-aug.
Geraniales
Geraniaceae
Erodium cicutarium. /L/ L Hérit
Bürök gémorr
A terméses csésze 1 cm-nél rövidebb, a
termés csőre 3-5 cm hosszú. A növény borzas v. mirigyes, szétterülő, a virág színe ibolyás
Szántókon, tarlókon, gyomtársulásokban, legelőkön, száraz gyepeken stb. köz. Th. Márc.-okt.
Euphorbiales
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Euphorbiaceae
Euphorbia helioscopia L.
Napraforgó kutyatej
A levelek a gallérlevelekkel együtt +/visszás-tojásásdadok, szélesen lekerekített

és fűrészes csúcsúak. A

magvak gödrös-ripacsosak. Szántókon,

szőlőkben,

gyomtársulásokban gyak. Th. Ápr.-szept.
Euphorbia cyparissias L. Farkas kutyatej
A levelek keskeny szálasak, v. szálas lándzsásak,
0, 5-3 mm szélesek. A gallérlevelek nem szálkás
csúcsúak, később vöröslők. Füves lejtőkön,
száraz erdőkben, legelőkön, gyomtársulásokban stb. köz. H. Ápr. – okt.
Euphorbia esula L. Sár kutyatej
A gallérkalevelek szálkás csúcsúak, zöldek v.
sárgásak. Száraz gyepekben, legelőkön,
gryomtársulásokban gyak. H. Máj.-aug.
Gentianeles
Rubiaceae
Galium aparine L. Ragadós galaj
A termés 4-7 mm széles, sűrűn horgas szőrű. A
levelek széles v. szálas-visszás lándzsások,
csúcsuk felé szélesedők. A szár kapaszkodó.
1igetekben, akácosokban, cserjésekben, nyirkos
erdőkben, gyomtársulásokban köz. Th. Máj.szept.
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Galium verum L. Tejoltó galaj
A levelek fonákukon finoman molyhosak,
keskeny szálasak. A párta élénksárga, a
buga dús, illatos, sok virágú. a legelő állat
tejét megillatosítja. Száraz lejtőkön, réteken, legelőkön, homoki és
löszréteken stb. gyak. H. Jún.-aug.
Galium mollugo L. Közönséges
galaj
A buga terebélyes, a levelek laposak,
vékony hátterűek, igen változók. Száraz és
nedves réteken, száraz és mészkerülő erdőkben, cserjésékben, gyomtársulásokban stb. köz. H.
Máj.-júl.
Boraginales
Convolvu1aceae_
Cuscuta trifolii Bab. et Gibs.
Herefojtó aranka
A kocsánykák majdnem akkorák, mint a
csésze. Főleg lucernán, lóherén élősködik,
s a gazdanövényt teljesen elpusztítja.
Lucernásokban, lóherésekben. Th. Jún.aug.
Convolvulus arvensis L. Apró
szulák
Csavarodó v. heverő szárú kopasz növény,
változó alakú levelekkel. A virágok
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levélhónaljiak, fehérek v, rózsásak. Vetésekben, kapásokban a leggyakoribb vetési gyom. H. Jún.aug.
Boraginaceae_
Cynoglossum officinale L. Közönséges ebnyelvűfű
A levelek rányomottan simán molyhosak, a felsők keskeny-lándzsásak, kihegyezettek. Száraz
lejtőkön, legelőkön, gyomtársulásokban köz. Th. Máj.-júl.
Anchusa officinalis L. Orvosi
atracél
A párta rendesen azúrkék v, bíborvörös, a
csészecimpák serteszőrösek, hegyesek v.
tompásak. Legelőkön, szántókban, gyomtársulásokban stb. köz, TH.H. Máj.-júl.
Echium vulgare L. Terjőke
kígyószisz
A párta rendesen kék, 1-2 cm hosszú, a
növény a sertéken kívül rövid szőrös is. h.
bibe kéthasábú. Parlagokon, legelőkön, töltéseken, gyomtársulásokban
köz. TH Jún.-szept. Nálunk ritka, nem jellemző.
Verbenaceae
Verbena officinalis L. Közönséges vasfű
A szár felálló a levelek egyszerűen
szárnyasan szeldeltek v. csipkésen
bevagdaltak. A párta pirosló, 3-5 mm
hosszú. A növény érdes, pelyhes v. kopaszodó. Gyomtársulásokon,
tarlókon, szántókon, ártereken stb. köz. Th,-H Jún.-aug.
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Labiatae
Ajuga Chamaepitya /L. /Scnreb.
Kalinca ínfű
A levelek három szálas cimpára szeldeltek. A
párta sárga, alsó része rózsás, borzas szőrű növény, Virágai 1-2 cm nagyok. Szántókon,
gyomtársulásokban stb. gyak. Th. Jún-szept.
Ajuga reptans L. Indás ínfű.
A szár tövéből hosszú leveles indák nőnek.
A murváskodó levelek ép v. karélyos v.
csipkés szélűek. K.. és Dt. Gyak. Alföld szórv. Ligetekben, réteken,
nyirkos és sziklás erdőkben stb. H. Máj.-jún.
Ajuga genevensis L. Közönséges ínfű
A szár töve nem indás. Az alsó murváskodó
levelek három karélyúak. A szár hosszú
bozontos. Réteken, száraz legelőkön,
parlagokon, cserjésekben stb. köz. H. Máj.-jún.
Marrubium vulgare L. Orvosi pemetefű
A csészefogak csúcsukon kampósan
hátragörbültek, szétállók. A virágörvök
tömöttek, később gömb alakjuk erőteljes. A
növény gyapjas molyhos. Parlagokon, legelőkön, gyomtársulásokban köz.
H. Júl.–aug.
Glechoma hederacea L. Kerek
repkény
A csésze fogai háromszög alakúak. A
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levelek vese alakúak v. gyengén szíves vállbó1 háromszög-tojásdadok, csipkés élűek v.
karélyosak. Kúszó tarackos tövű, kékes-ibolya virágú. Nyirkos és sziklás erdőkben, cserjésekben,
réteken, gyomtársulásokban stb. köz. H. Márc.-ápr.
Prunella vulgaris L. Közönséges gyíkfű
A levelek épek, tojásdadok v. hosszúkás
lándzsásak. A párta ibolyakék, l-l , 5 cm
hosszú. Nyirkos és száraz erdőkben,
réteken, gyomtársulásokban stb. köz. H.
Máj.-szept.
Lamium Purpureum L. Piros árvacsalán
A murváskodó levelek nyelesek, szívesháromszögűek, hegyesek. Az alsó
legelek csipkések. A csésze kopasz v.
pelyhes. Szántókon, parlagokon. tarlókon stb. Th. Márc.-szept.
Stachys annua L. Tarlóvirág
Egyéves sárgásfehér virágú növény. Az
alsó levelek tompák, nyelesek, kerek v.
ék-vállból hosszúkás-tojásdadok,
fűrészes-csipkések, kopaszak v. aprón pelyhesek. Tarlókon, szántókon, kötött talajokon
társulásalkotó, vetésekben, ártereken stb. köz. Th. Júl.-szept.
Salvia verticillata L. Lózsálya

A virágörvök dús virágúak. Majdnem
gömbösek. A csésze kb. akkora, mint a
kocsányka. A párta lila-kék, 10-13 mm hosszú. Száraz gyepekben,
parlagokon, gyomtársulásokban gyak. H. Jún.-szept.
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Salvia nemorosa L. Ligeti zsálya
A murvalevelek kb. akkorák, mint a csésze,
rózsásak v. ibolyásak. A párta 1-1, 5 cm
hosszú, kék, lila v. rózsaszínű. Száraz
gyepekben, parlagokon, legelőkön,
gyomtársulásokban stb. köz. H. Jún.-aug.
Calamintha clinopodium Spenner Borsfű
A virágörvök dús virágúak, gömbösek,
tövükön számos serte alakú előlevéltől
körülvéve. A párta bíborszínű.
Erdőszéleken, ligetekben, száraz gyepekben
stb. gyak. H. Júl.-szept.
Thymus kosteleckyanus Opiz
Magyar kakukkfű
A virágzó ágak levelei kb. egyformák, ülők,
széles-lándzsásak. Száraz lejtőkön,
gyepekben, pusztai réteken. Ch. Máj.-aug.
Solanales
Solanaceae
Hyoscyamus niger L. Beléndek
A levelek ülők. Öblös-karélyosak, a
terméses csésze harang alakú, a párta
piszkos halványsárga, Ibolyás erű. Parlagokon, szántókon, gyomtársulásokban köz. Th.
Máj.-júl. Mérges, gyógynövény.
Solanum nigrum L. Fekete csucsor
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A bogyó fekete, ritkán zöld v. sárgászöld. A bibeszál egyenes. Parlagokon, szántókon,
gyomtársulásokban szórv. Th. Jún.-szept.
Datura stramonium L. Maszlag
A növény kopasz, a párta fehér, 6-10 cm hosszú, vékony csőből tölcséres harang alakú. A tok +/tojásdad, 3-5 cm hosszú, szántókon, parlagokon, legelőkön, gyomtársulásokban. stb. köz. Th. Jún.szept.
Scrophulariaceae
Verbascum phlomoides L. Szöszös
ökörfarkkóró
A szárlevelek legfeljebb röviden lefutók, a
felsők elliptikusak v. széles tojásdadok v. szíves
vállúak, hosszan kihegyezettek. Legelőkön,
parlagokon, gyomtársulásokban stb. köz. TH.
Jún.-aug.
Verbascum lychnitis L. Csilláros
ökörfarkkóró
A levelek +/- csipkés élűek, valamennyi
keskenyedő vállú, felül később kopasz, alul
finoman fehér-molyhos. Száraz lejtőkön,
réteken, cserjésekben stb. gyak. TH. Máj.-aug.
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Linaria vulgaris Mill. Közönséges
gyujtoványfű
A csésze cimpái hegyesek, szélük nem fehéres,
a párta halványsárga levelek élénkzöldek.
Szántókon, töltéseken, legelőkön stb. köz. B.
Jún.-szept.
Linaria angustissima /Lois. /
Keskenylevelű gyujtoványfű
A csésze cimpái tompás csúcsúak, szélükön
fehéresek. A levelek szürke-zöldek. Száraz
lejtőkön, sziklagyepekben, cserjésekben. H. Júl.-aug.
Veronica polita Fr. Fényes veronika
A csészecimpák széles tojásdadok, élükön
rövidszőrűek.
A tok legömbölyített, bibeszála a tok
kicsípéséből erősen
kiáll. Szántókon, gyomtársulásokban stb. köz. Th. Márc.-jún.
Plantaginaceae
Plantago 1anceolata L. Lándzsás útifű
A szár 5 barázdájú, 3-6 dm magas, a virágzat
hengeres.
A tok 3-4 mm hosszú, a levelek 3-5 erűek.
Nedves és üde,
hegyi és szikes réteken, legelőkön, pillangós
vetésekben tömeges, máshol köz. H. Ápr.-jún.
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Plantago major L. Nagy útifű
A virágzat vékony hengeres, alján +
szakadozott. A levél tojásdad, gyakran alig
rövidebb a tőkocsánynál, kissé szíves v.
kerek vállú. fő1eg iszaptársulásokban,
szikeseken, nedves szántókon, gyomtársulásokban stb. H. Máj.-aug.
Papaverales
Papaveraceae_
Papaver rhoeas L. Pipacs.
A szirmok lángvörösek, nagyok. A kocsány
elá1ló, rásimuló szőrű. Vetésekben,
parlagon, száraz gyepekben, gyomtársulásokban köz. Th. Máj.-júl.
Fumariaceae
Fumaria schleicheri Soy.-Will.
Közönséges füstike
A termés gömbös, csúcsán Kicsiny
hegyecskével. a virág piros, szántókon, mezsgyékben, száraz és taposott gyomtársulásokban köz.
Th. Máj.-aug.
Capparales
Cruciferae
Sinapsis arvensis I. Vadrepce
A levelek épek, durván fogasak, csak az alsók
laposak. Szántókon, parlagokon,
gyomtársulásokban igen köz. Th. Jún.-szept.
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Diplotaxis tenuifolia /Jusl. / Dc.
Szabdalt kányazsázsa
Kopaszodó növény, majdnem tövi/r széliéit
levelekkel. A kocsány hosszabb a kinyílt virág
szirmánál. Szántókon, parlagokon, töltéseken
stb. terjedőben. H. Máj.-szept.
Lepidium draba L. Cardaria dreba Desv. Útszéli zsázsa
A becőke széles szives-háromszög alakú, kissé
duzzadt, bibeszála megnyúlt. Szántókon,
parlagokon stb. igen köz. Homokon ritka. H. Máj.júl.
Capsella bursa-pastoris /L. / Medic.
Pásztortáska
A becőke egyenes v. domború oldalú. A szirmok 24 mm hosszúak, néha hiányoznak. A tőlevelek
szárnyasan hasogatottak, v, épek, +/- szőrösek.
Szántókon, legelőkön, gyomtársulásokban
igen köz. Th. Márc.-okt.
Resedaceae
Reseda lutea L. Vadrezeda
A szirmok és porzók sárgák. A tok felálló. a mag
sima fényes. Legalább a középső levelek
szárnyasán szeldeltek. Száraz lejtőkön,
parlagokon, szántókon, gyomtársulásokban stb.
gyak. Th. –TH- H Máj. –szept.
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Viola arvensis : urr. Mezei árvácska
A sarkantyús szirom 7-15 "m hosszú, rende sen
mind sárgák v. vajsárgák. Nagyon változó.
Szántókon, tarlókon, parlagokon, száraz lejtőkön
köz. Th. Ápr.-szept.
Asterales

Compositae_
Stenactis annua /L. / Nees. Egynyári
seprence
A sugárvirágok kékesek v. lilák. Szára
bogernyősen ágas, fészkei 1, 5-2 cm szélesek. az
alsó levelek majdnem kerekdedek, durván fűrészesek, a felsők lándzsásak. A
fészekpikkelyek gyengén szőrösek. Adventív, ligeterdőkben, ártereken,
szórv. DK, DDt. Alföldön még ritka, terjedőben, Th. Jún.-szept.
Inula britannica L. Réti peremizs
A növény zöld, gyengén pókhálós selymes
szőrű, virágzáskor már hiánvzó tőlevelekkel.
Nedves rétekén, legelőkön, szántókon, gyomtársulásokban stb. köz. H.

Júl.-szept.
Pulicaria dysenterica /L. / Bernh. Réti
bolhafű
A levelek mélyen szíves vállból tojásdadok v.
hosszúkásak. A sugárvirágok sokkal hosszabbak a csöves virágoknál. Nedves
réteken, gyomtársulásokban, Stb. H, Jún.-aug.
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Xanthium spinosum L. Szúrós
szerbtövis
A levélnyél tövén többnyire hármas, 2-3 cm
hosszú sárga tövisek vannak. A levelek
fonákukon molyhosak, mélyen három-karélyúak v. épek, ékvállúak.
Parlagokon, legelőkön, ártereken, száraz gyomtársulásokban stb. köz. Th.
Júl.-szept.
Xanthium strumarium L. Bojtorján
szerbtövis
Az érett termés kb. 1, 5 cm hosszú, zöldesbarna, a
tövisek rajta 2-4 mm hosszúak, tövükön nem bozontosak. Parlagokon, szántókon,
gyomtársulásokban stb. köz. Th. júl.-szept.
Achillea millefolium L. Közönséges
cickafark
A levelek 2-4 cm szélesek. A levélszeletek
szálasak, lazán állnak. Magas termetű, gyéren
szőrös, sugárvirágai fehérek, olykor rózsaszínűek v.
vörösek. Száraz erdőkben, cserjésekben stb. H.
Jún.-szept.
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Matricaria chamomilla L. Orvosi székfű
/ kamilla /
Sugárvirágok megvannak, fehérek, számuk kb.
12, a belső virágok pártája ötfogú. Szántókon,
legelőkön, gyomtársulásokban stb. Th. Máj.-júl.
Matricaria maritima /L. / ssp indora /L. /Soó Eb székfü
A termés belső oldalán 3 éles bordát széles
fekete barázda választja szét. a termés csúcsán
hártyás korona van. Szántókon, parlagokon stb.
Th.-TH. Jún.-szept.
Artemisia absinthium L. Fehér üröm
Fénylő, ezüstös-molyhos szagos növény, dús
füzéres bugával.
Parlagokon, gyomtársulásokban stb. köz. H. Júl.szept.
Artemisia vulgaris L. Fekete üröm
A levélszeletek és karélyok lándzsásak, 2-10 mm szélesek, fonákukon fehér-molyhosak.
Gyomtársulásokban, szántókon, 1igetekben stb.
köz. H. Júl.-szept.
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Galinsoga parviflora Cav. Kicsiny
gombvirág
Egyéves pelyhes növény, tojásdad, fogacskás
levelekkel. Sugárvirág többnyire öt, pártája igen
rövid, fehér, néha hiányzik. Adventív.
Meghonosodott. Szántókon, kertekben,
gyomtársulásokban köz. Th. Jún.-okt. Nálunk kertekben tömegesen fordul elő.
Tussilago farfara L. Martilapu
A sugárvirágok igen keskenyek, a tőlevelek
szíves-kerekdedek, öblösen karélyosak.
Agyagos partokon, omlásokon pionír
társulásalkotó. Ártereken, vágásokban. G. Febr.–ápr. Nálunk nagyon ritka, hereföldön gyűjtöttem.
Senecio vulgaris L. Közönséges aggófű
A sugárvirágok teljesen hiányzanak, a külső
fészekpikkelyek fekete csúcsúak. A növény
kopasz v. gyéren molyhosodó. Szántókon, parlagokon,
gyomtársulásokban köz. Th. Márc.-okt.
Arctium lappa L. Közönséges bojtorján
A fészkek részben hosszú kocsányúak, +
sátorozók, a fészekpikkelyek rendesen zöldek, a
tőlevelek nyele tömör. Gyomtársulásokban,
ligetekben, szántókon stb. köz. TH. Júl.-szept.
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Carduus hamulosus Ehrh, Horgas
bogáncs
A fészek kb. 2. cm vastag, belső és középső
fészekpikkelyei majdnem egyforma hosszúak,
visszagörbülők. Füves lejtőkön, legelőkön, szikes és löszpusztákon. TH.
Júl.-aug.
Cirsium arvense /L. / Scop.
Mezei aszat
A párta karimája majdnem tövéig
egycimpájú, rövidebb a párta csövénél.
Szántókon, parlagokon, száraz és üde gyomtársulásokban stb. köz. G.
Jún.-szept.
Onopordum acanthium L.
Szamárbogáncs
A fészkek nagyok, a virágok világospirosak. A
levelek öblös karélyosan tövises élűek, a száron
végig lefutók, pókhálós gyapjasak. Parlagokon,
legelőkön, gyomtársulásokban stb. köz. TH.
Júl.-szept.
Centaurea micranthos Gmel. Útszéli
imola
A fészek tojásdad hengeres, 5-8 cm vastag, a
bóbita rövidebb a kaszat felénél. Sziklás és füves
lejtőkön, legelőkön, cserjésekben stb. TH.-H.
Jún.-szept.
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Centaurea cyanus L. Kék búzavirág
Egyéves növény, ép és épszélű, szálas lándzsás,
pókhálósán molyhosodó levelekkel. Szántókon,
leginkább kalászos vetésekben, olykor
gyomtársulásokban, köz. Th. Jún.-szept.
Cichorium intybus I. . Mezei
katáng
A murváskodó levelek lándzsásak v.
tojásdadok. Az alsó levelek fogasak v.
kacúrosak, a felsők szíves nyilas
vállúak. Szántókon, legelőkön, gyomtársulásokban stb. köz. K. Júl. –
szept.
Tragopogon dubius Scop. Nagy
bakszakáll
A kocsány a tölcsér alatt csöves, tölcséresen
vastagodó. A fészekpikkelyek hosszabbak a
kénsárga virágoknál. A levelek szálasak, +/- kopaszok. Száraz lejtőkön,
réteken, legelőkön, szántókon stb. gyak. TH. Máj.-jún.
Taraxacum officinale F. Weber et
Wiggers Pongyola pitypang
A levelek kacúrosak, a virágok élénksárgák.
Réteken, ligetekben, parlagokon stb. nagyon köz.
H. Márc.-jún.
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Sonchus oleraceus L. Szelíd csorbóka
A felső levelek nyilas vállal
szárölelők. Az alsó levelek
kacúrosan osztottak, puha és rövid
fogúak. Szántókon,
gyomtársulásokban stb. gyakori. Th.
Jún.-szept.
Sonchus asper /L. / Hill. Szúrós csorbóka
Az alsó levelek lassan vállba
keskenyedők, sűrűn, szúrósan
nyúlánk-fogasak. Mint az előző.
Th. Jún. –szept.
Hieracium bauhini
Schult. app. Bess. Magas hölgymál
A levél legfeljebb csak alul és élén ritka pehelyszőröktől pillás széles lándzsás v, hosszúkás. A
fészek örve félig molyhosodó. Száraz és
sziklás lejtőkön, száraz réteken,
bokorerdőkben stb. gyakori, Máj.-júl.
Theales
Hyperycaceae = Guttiferae
Hypericum perforatum L. ssp
angustifolium /DC. / Gaud. Közönséges
orbáncfű
A csészelevelek hosszúkásak, kihegyezettek, sűrű áttetsző pontokkal. A
szár többnyire dúsan ágas. Levelei keskenyek, csészelevelei 0, 7-1 mm
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szélesek. Gyakori. Tölgyesekben, száraz és sziklás réteken, vágásokban stb. H. Jún.-szept.
Caryophyllales
Caryophyllaceae
Silene vulgaris /Mönch/Garcke Hólyagos
habszegfű
A csésze felfújt, megnyúlt gömbös, hálós erű. A szirmok fehérek, a virágzat álernyős. Hegyi és
sziklás erdőkben, réteken stb. gyakori. H. Jún.-szept.
Stellaria média L. Tyúkhúr
A szirmok 1 cm-nél rövidebbek, nem v. alig
hosszabbak a 3-5 mm hosszú csészénél. Erdőkön,
ligetekben, kertekben stb. Th. Márc.-szept.
Chenopodiaceae
Chenopodium hybridum L. Pokolvar libatop
A legtöbb levél szíves v. lekerekített vállú, csúcsa
hosszan kihegyezett, széle mélyen öblösen fogas.
Parlagokon, kertekben, szántókon közönséges. Th.
Júl.-szept.
Chenopodium album L, Fehér libatop
A növény lisztes, a levél alakja igen változó. A
virágzat sűrűn bugás, álfüzéres v. lazán bogernyős
bugás. Szántókon, kapásokban térsulásalkotó. Th.
Jún.-okt.
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Kochia scoparia /L. / Schrad. Kerti seprűfű
A levelek laposak, szálas lándzsásak, felálló
dúsan ágas növény. Dísz és seprű
növénynek termesztik, elvadul, ártereken,
gyomtársulásokban. Th, Júl.-szept.
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. Szőrös
disznóparéj
A virágzat vastag tömött álfüzérekból áll,
fehéreszöld. A szár és a levélfonák erei
sűrűn molyhosak. Szántókon, kertekben,
gyomtársulásokban stb.mindenfelé köz. Th. Júl.-okt.
Amaranthus graecizans L. Cigány
disznóparéj
Szára felálló, levelei hegyesek, nem
porcosak, bodros szélűek. Érszegélyük
nincs. A lepellevél és porzó 3. A virágok
levélhónalji, gyakran összefolyó csomókban
állnak. Mag 1,2-1,5 mm. Nálunk a tojásdad
levelű ssp. silvester /Vili. / Brenan terem. Parlagokon, kertekben, szántókon, főleg kapálásokban,
gyomtársulásokban. Th. Júl.-szept.
Amaranthus crispus /Lesp et
Théven. /Terracino Bodros disznóparéj
A levelek rombos-tojásdadok, kicsinyek,
bodros élűek. A virágcsomók levélhónaljiak. A szár heverő.
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Szántókon, üde és más gyomtársulásokban, terjedőben. Th. Júl.-okt.
Primulales
PrimulaceaeAnagallis arvensis L. Mezei tikszem
A párta húsvörös, ritkán / f. azurea Hyl. /
kék. A levelek keskeny v. széles tojásdadok, ülők. Szántókor,
tarlókon, gyomtársulásokban köz. Th, Jún.-júl. A kék forma nagy foltokat
alkot. / 10 db/10 cm2 /
Polygonales
Polygonaceae_
Rumex obtusifolius L. Réti lórom
Az alsó levelek szíves vállból hosszúkásak,
tompa csúcsúak, a felsők hosszúkásak v.
hirtelen keskenyedő vállúak. Nyirkos
erdőkben, vágásokban, üde
gyomtársulásokban stb.
H. Jún.-aug.
Polygonum persicaria L.
Baracklevelű keserűfű
A levélkürtő +/- sertés szőrös, éle hosszú,
pillás. A kocsányok és a lepel nem mirigyesek. A levelek kopaszak.
Nedves gyomtársulásokban, szántókon, árkokban, medrekben stb.
köz. Th. Júl.-okt.
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Polygonum aviculare L. Madárkeserűfű
A levelek oldaleresek, szálas lándzsásak,
hosszúkásak. A termés a lepelből +/- kiáll,
igen aprón redős, fénytelen v. sima fényes.
Taposott társulásalkotó. Legelőkön, szántókon stb, Th. Jún.-okt,
Urticales
Cannabinaceae
Humulus lupulus L. Komló
A levelek 3-5 mély karéjjal, a felsők épek,
hosszú nyelűek. A tobozszerű virágzat és
termés 2-3 cm hosszú. Meghonosodott.
Liget és láperdőkben, üde tölgyesekben stb. Júl.-szept,
Cannabis sativa L. Kender
A levelek 3-7 levélkére szeldeltek,
egyenletesen fűrészesek, érdesek.
Termesztik, elvadul. Szántókon, rontott
erdőkben, gyomtársulásokban. Th. Júl.aug.
Urtica urens L. Apró csalán
Egyéves, kicsiny, egylaki növény. a levál
tojásdad, a végső levélfog nem nagyobb 8
többinél. Kertekben, házak körül üde
gyomtársulás-alkotó, kőz. Th. Máj.-szept.
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Urticta dioica L. Nagy csalán
A növény sűrűn egyszerű és fullánkszőrös,
sötétzöld, kétlaki, a levél pálhái keskenyek,
szabadok. Töve röviden kúszó mocsarakban,
liget és láperdőkben, gyomtársulásokban stb. gyak. közönséges. H.
Jún.-szept.

Monocotiledonopsida
Liliales
Liliaceae
Allium sphaerocephalum L. Bunkós
hagyma
A virágzat igen dús, törött virágú, gömbös,
eleinte sötétpiros. Sziklás és száraz lejtőkön,
homoki erdőkben és réteken, homokpusztákon. G. Jún.-aug.
Ornithogalum pyramidale L.
Nyúlánk sárma
A virág fehér. A fürtnek még bimbóban
levő csúcsa keskeny sűrűvirágú üstökbe
kihegyezett. A tok elliptikus. Szántókon, töltéseken, száraz gyepekben. G. Jún.-júl.
Muscari comosum /L. / Mill. Üstökös
gyöngyike
A meddő virágok kocsánya jóval hosszabb a
lepelnél. A szélesebb levelek 1-2, 5 cm szélesek.
Szántókon, réteken, száraz lejtőkön, cserjésekben stb. G. Máj.-júl.

37

Poales
Gramineae
Bromus mollis l. Puha rozsnok
A buga tömött, rövid, felálló ágú, legalsó ágai
1-4 cm hosszúak. A füzérke hosszúkás
tojásdad. a toklász érdes szőrű v. kopaszodó. Üde és száraz lejtőkön,
hegyi réteken, parlagokon, gyomtársulásokban stb. köz. Th. Máj.-jún,
Poa pratensis L. Réti perje
Minden levél nyelvecskéje rövid, legfeljebb 1-2
mm hosszú. A levélnyelvecske a hüvely szélén
nem fut le, a buga majd kétszer hosszabb a
szélességénél. Száraz és sziklás lejtőkön,
legelőkön, gyomtársulásokban stb. köz. G.
Máj.-jún.
Lolium perenne L. Angolperje.
A toklász szálkátlan, a pelyva hosszabb a
füzérke fél hosszánál. Legelőkön, taposott
gyomtársulásokban stb. köz, H. Máj.-szept.
Hordeum murinum L. Egérárpa
A középső füzérke pelyvái mind a két
oldalon hosszú pillásak, toklásza 1 cm,
pelyvája 2-3 cm hosszú. Taposott és
útmenti gyomtársulásokban
állományalkotó, egyéb gyom társulásokban és szántókon stb. köz. Th.
Jún.-szept.
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Agrostis alba L. Fehér tippan
A buga ágai virágzás után a tengelyhez simulnak, a virágok a kocsányon +/- csomókban állnak.
Réteken, legelőkön, liget és láperdőkben stb. H.
Jún.-aug.
Calamagrostis epigeios /L. / Roth.
Siska nádtippan A szálka a toklász háta közepén
ered, a pelyvák szálas ár alakúak. Vágásokban,

ligetekben, gyomtársulásokban stb. köz. G. Jún.aug.
Cynodon dactylon /L. / Pers.
Csillagpázsit
A füzérkék ibolyásak, 2 cm hosszúak. A levélnyelecske pillás szőrű. Hosszú
tarackos növény. Legelőkön társulásalkotó. Homok, lösz és szikes pusztákon, gyomtársulásokban,
szántókon stb. köz. G. Jún.-szept.
Echinochloa crus-galli /L. / P. B.
Közönséges kakaslábfű
A füzérkék 2, 5-3 mm hosszúak, a felső pelyva
szálkátlan, rövid v. igen hosszú szálkás. A buga
laza, ágai újból elágazók, rendesen egyoldalú.
Kapás kultúrákban, nedves szántókon stb. köz.

Th. Júl.-okt.
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Néhány jellemző asszociáció
SECALINETEA

Centauretalia Trifolio- Medicaginion, sative_
Plantagini /lanceolatae/ Medicaginetum Soó et Tímár
Fácies alkotók: Verbena officinalis, Arenaria serpyllifolia, Galeopsis, Leontodon, Equisetum
Kulturkonszociációk: Trifolium pratense, Medicago sativa. Lotus corniculatus stb.
Évelő lóhere és lucerna kultúrák gyomvegetációja. Tavaszi aszpektusának konstans faja a Capsella
bursa-pastoris, akcidens fajként jelentkezik a Tussilago farfara, főleg az agyagosabb részeken.

Consolido-Eragrostion_poaeoidis
Consolido orientali-Stachietum annuae /Soó/ Timár
Fàcies alkotó: Ranunculus arvensis
Kulturkonszociációk: Triticum aestivum, Hordeum vulgare,
Avena sativa, Cannabis sativa stb.
Elterjedése: Alföld, Tiszántúl, főleg a semleges és bázikus, nehéz lösz, iszap és agyagtalajokon.
A terület gabonavetésinek nagy részén nem jelentkezik. Típusosán, csak a bodzási kötöttebb
részeken figyelhető meg.
Őszi aszpektusában jellemző társulásalkotók: Stachys annua, Ajuga chaemaepitys.
Amarantho- Cheneopodietum albi Soó
Kulturkonszociációk: Zea mays, Solanum tuberosum. , Beta
Szubasszociációk:

Poligonetosum amphibii Timár
Portulacetosum Bodrogközi
Solanetosum Soó

Az Alföld legelterjedtebb növénytársulása, amely mint pionír társulás a Consolido orientaliStachyetum, ritkábban más gabonafélék gyomtársulásának őszi aszpektusaként, kapás kultúrákban
és azok tarlóin lép fel, ugyanakkor kertekben, és más gyomos helyeken is elterjedt. Lehet útszéli
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társulás őszi aszpektusa, vasúti töltés önálló társulása. A Solanetosum szubasszociáció jól
megfigyelhető a kertek végében, fák félárnyékában levő komposzthalmazokon.

CHENOPODIETEA

Bidentetalia
Chenopodion fluviatile
Echinochloo-Setarietum /Felföldi/ Soó Kakaslábfű-muhar társulás. Egész Magyarországon
elterjedt. Állandó fajok: Echinochloa crus-galli, Setarie viridis. Konstans fajok: Portula oleracea,
Gallinsoga parviflora. Járulékos fajok: Chenopodium album, Amaranthus retroflexus.
Kertek, művelt területek jellemző társulása. Jól megfigyelhető az öntözéses paprikaföldeken is, de
itt a Portula oleracea nem jellemző.

Chenopodietalia
Sisymbrion
Hordeo murino-Chenopodietum albi Timár
A tiszta Hordeo murini állományok különböző őszi társulások tavaszi aszpektusát jelentik.
Malvetum neglectae pusillae Soó
Aprómályva társulás. Konszociáció: Malvetum neglectae. Legtöbbször hiányoznak a Hyoscyamus
és Detura karakter-fajok. Nálunk megfigyelhető az Urtica urens, Malva neglecta, Datura
stramonium, társulás, a szélén, ahol a területet tapossák, a Poligonium aviculare válik uralkodóvá.
Egyes asszociáció fragmentumokban kisszámban fellép a Hyosycamus niger is. Általánosan
elterjedt.
Chenopodio-Urticetum urensis Tx. Kiscsalán társulás.
Elterjedt, kevéssé kutatott. Urtica urens, Malva neglecta jelentkezik, mint állandó faj. Fák
félárnyékéban, kertekben, elhanyagolt területeken jelentkezik.
PLANTAGINETEA

Plantaginetalia majoris
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Poligonion avicularis__
Lolio-Plantaginetum majoris. Angolperje-útifű társulás.
Általánosan elterjedt. Állandó fajok: Lolium perenne, Plantago maior, Hordeum murini.
Sclerochloo-Poligonetum avicularis. Madárkeserűfű-kőperje társulás.
Erősen taposott területeken lép fel. Általánosan elterjedt az alföldi kötött talajokon, homokos
területeken nem lép fel.

Medgyesegyháza termesztett növényei
Fregaria ananessa Duch. Termesztett szamóca
Kertekben, kis mennyiségben termesztik.
Medicago sativa L. Takarmány lucerna
Nagyszénási tájfajta 55 q term. átl. A Tsz. nagy területen termeli
Arachis hypogaea L. Földimogyoró
Nemrég még nagyban termelték, ma már csak elvétve kis mennyiségben. A termelést részben a
talaj kimerülése miatt fejezték be.
Lens culinaris "Mdik. Főzeléklencse
Konyhakertekben kis m.
Pisum sativum L. Veteményborső
Konyhák, kis m.
Phaseolus vulgaris L. Veteménybab
Kukorica között nagyobb mennyiségben is termelik.
Anethum graveolens L. Kerti zeller
Konyhák, kis m.
Petroselinur. crispum /Kil. /Nym. Petrezselyem
Konyhak. kis m.
Anethum graveolens L. Kapor
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Konyhakertekben elvadul, egyébként kis mennyiségben termesztik.
Pastinaca sativa L. Pasztinák Konyhák, kis .
Daucus carota L. ssp sativus Sárgarépa
A Tsz a Longgrosse spec. 1/2 fajtát nagyobb területen termeli 30 q term. átl. Egyébként
konyhakertekben kis mennyiségben.
Melissa officinalis L. Citromfű
Még néhol kertekben kis mennyiségben termelik, illatosításra használják.
Majoranna hortensis Mönch. Majoranna
Már csak kevés helyen található meg a konyhakertekben.
Mentha piperita L. Borsos menta
Mint a citromfű.
Capsicum annuum L. Paprika
Fóliasátrak alatt, melegházakban termelik nagy mennyiségben, illetve ritkábban szabadföldön. A
fehér színű fajták közül a Bajai, Cecei, Szentesi, a zöld színű fajták közül az Aradi, Hatvani és
Kosszarv fajtákat termelik. Újabban terjedtek el a heterózis fajták.
Lycopersicon esculentum Mill. Paradicsom
Konyhák, kis m. ritkábban fóliasátor alatt, értékesítésre termelik.
Solanum tuberosum L. Burgonya
Háztáji gazdaságokban néha nagyobb mennyiségben is.
Solanum melongene L. Tojásgyümölcs
Konyhák, kis m.
Papaver somniferum L. Mák
Kertekben kis m.
Bressica oleracea L. var capitata alba Fejeskáposzta.
Brassica oleracea L. var capitata rubra Vöröskáposzta
Brassica oleracea L. var sabauda; Kelkáposzta
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Brassica oleracea l. var cauliflora Karfiol
Brassica oleracee L. var gongyloides Karalábé
Brassica oleracea L. var gemmifera Bimbós kel
Kertekben, kis mennyiségben termelik.
Raphanus sativus L. Kerti retek
Konyhák, kis m*
Cucurbita maxima Duch. Sütőtök.
Kertekben, kukorica közt kis m.
Cucurbita pepo L. Közönséges tök.
Kukorica közt néha nagyobb mennyiségben, takarmányozási célokra termelik.
Helianthus annuus L. Közönséges napraforgó,
Ma már inkább csak táblaszegélyeken kis mennyiségben.
Beta vulgáris L. convar altissima Döll. Cukorrépa
A Tsz. a Monopur Ml02-es fajtát nagy mennyiségben 384 q/kh termésátlaggal termeszti.
Beta vulgaris L. convar crassa Alef. Takarmányrépa
Háztájikban, kertekben kis v. nagyobb mennyiségben term.
Beta vulgaris L. convar conditiva Alef. Cékla
Konyhák, kis m
Spinacia oleracea L. Paréj /Spenót/
Konyhák, kis m.
Rheum rhabarberum L. Hullámos rebarbara
Konyhák, kis m.
Cannabis sativa L. Kender
A Tsz. a Compolti fajtát nagy területen, nagyüzemi módszerekkel termeszti. 83q/kh termésátlagot,
ad.
Allium sativum L. Fokhagyma
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Konyhák, kis m.
Allium schoenoprasum L. Metélőhagyma
Konyhák, kis m.
Allium cepa L. Vöröshagyma
Konyhák, kis m.
Asparagus officinalis L. Közönséges spárga
Konyhák, kis m.
Triticum aestivum L. Búza
A Tsz, a Ljubilejnaja, Aurora, Livellula fajtákat nagy mennyiségben termeszti, 40-45 q/kh
termésátlagokkal.
Sorgum vulgare var saccharatum L. Cirok
A termelőszövetkezet nagy területen termeszti a Szegedi Törpe fajtát. 20-30 q/kh termésátlaggal.
Zea mays L. Convar microsperma Koern. Pattogatnivaló kukorica.
Táblák szegélyében kis mennyiségben termesztik.
Zea mays L. convar saccharata Koern. Csemege kukorica
Táblaszegélyekben kis m.
Zea mays L. convar dentiformis Coern. Kukorica
Több fajtáját, hibrid és heterózis változatát termesztik 70-80 q/h term. átl.
Citrullus lanatus /Thunb/ Mansfeld Görögdinnye
Nagyobb mennyiségben termesztik.
Cucumis melo L. Sárgadinnye
Nagyobb mennyiségben termesztik.
Cucumis sativus L. Uborka
Helyenként fóliasátor alatt nagy mennyiségben, egyébként konyhák, kis m.
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Összegzés
Medgyesegyháza teljes egészében művelés alatt álló terület, így legnagyobb területtel és
jelentőséggel a gyomtársulások rendelkeznek, Az eredeti flóraelemek közül az érzékenyebbek
eltűntek, csak a legközönségesebb legvitálisabb fajok maradtak fenn. A legnagyobb fajgazdagság
a vasúti töltés két oldalán figyelhető meg. Itt bukkan fel az Alföldön nemrégen elterjedt Stenectis
annua is. A gyomszegélyekben, határmezsgyéken, utak mentén felbukkanó fajok még őriznek
emlékeket ez eredeti növénytakaróból, de már csak nyomokban. (Legnépesebb család a
Compositae családja.) A terület vadon termő lágyszárú növényfajainak száma nem éri el a
százötvenet. A jellegzetes színező elemek hiányoznak, meglehetősen sok az adventív faj.
Elvadulva megfigyelhető a kender, a takarmánylucerna, felszámolt tanyák helyén néhol a
Narcissus narcissus, valószínűleg elvadult komlóból származik a vasút menti kis tölgyes
fátyoltársulása is. Viszonylag fajgazdag társulások találhatók ezenkívül a határmezsgyéken. Sok
esetben csak asszociáció fragmentumokat lehet megfigyelni. Ezen jellegzetességek a régóta tartó
mezőgazdasági művelés, ez eredeti növénytakaró felszámolásának következtében alakultak ki, és
átlagos képét nyújtják a kertészkedő falvaknak. A termesztett növények faj-száma az utóbbi
időben erősen beszűkült, a termelés specializálódott.
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