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A	pusztA	színes	vArÁzsA
Csapadékosabb nyarak után lila ruhába öltözik a puszta. A néhol összefüggő virágszőnyegben 

a sziki őszirózsa virágai alkotják a szőttes csomóit. Fantasztikus színkavalkád alakulhat ki: 
a kiszáradt szik adja a fehér alapot, a lilát az őszirózsa, a sziki libatop és a sóvirág virágai, 

a sárgát a sziki ballagófű elszíneződött szára, a barna megannyi árnyalatát pedig a füvek és a sások. 
Mindezt még a sziki sóballa lapos, kerek, vörös növényeinek finom mintázata gazdagítja.

sZIKI ősZIRóZsA
A pozsgás őszirózsa elterjedési területe Eu-
rópa, Ázsia mérsékelt övi részei és Észak-
Afrika. Magyarországon egyik alfaja, a sziki 
őszirózsa (Tripolium  pannonicum  subsp.  
pannonicum) él, amely 10-70 cm magas, egy- 
vagy kétéves, esetleg évelő növény. szára-
zabb nyarakon rövidebb, csapadékos nya-
rakon hosszabb szárat fejleszt. szára föl-
emelkedő vagy felálló, barázdált, 
gyakran vöröses, felül el-
ágazik, sűrűn leveles rö-
vid szártagú oldalhaj-
tásokkal. Levelei kissé 
húsosak, ép szélűek. 
A  laza  sátorozó  vi-
rágzatban  elhelyez-
kedő fészkek nagy 
számban fejlődnek a 
hajtáscsúcsokon. A fé-

szekpikkelyek tojásdadok, két-három milli-
méter szélesek,  az ibolyáskék vagy lila,  rit-
kán fehér, nőivarú nyelves virágok a fészek 
peremén helyezkednek el. A hímnős csöves 
virágok élénksárgák.

sóvIRág
Családunk szárazvirág-kötészet iránti von-
zalma a magyar sóvirág gyűjtésében merült 

ki. nagyapám a méhészetből hazafelé 
tartva mindig hozott pár szálat 

a  vázába,  ami  aztán  ott  ár-
válkodott a következő 

szezonig.
A magyar sóvirág (Li-

monium  gmelinii  ssp.  
hungaricum)  az egyik  
legismertebb  száraz-
virágunk. Nyár végén 

mezőkben virágzik a 
pusztán,  sejtelmes  li-

la szőnyeget képezve, messziről nézve olyan, 
mintha  káprázna  az  ember  szeme.  A  színét  
egészen az első fagyokig megtartja. Az ür-
mös szikes puszták jellegzetes nyár végi nö-
vénye, elsősorban a tiszántúlon.
Júliustól szeptemberig virágzik, évelő. Ma-
gassága 20-60 centiméter. A szár levéltelen, 
ágas. A levélnyele rövid. Vastag, bőrnemű 
levelei közül sokvirágú bugás virágfüzérek 
emelkednek ki, egy-egy füzérkében 2-3, egy 
oldalra álló virág nő.

MAgyAR sóBAllA
A libatopfélék családjának egyéves benn-
szülött faja. A magyar sóballa (Suaeda pan-
nonica) júliustól szeptemberig virágzik, 
erőteljes növekedésű, 5-50 cm magas, fel-
emelkedő, bókoló vagy heverő hajtású, 
pozsgás levelű növény.

Molnár Péter

Hol 
keressük?

Aki csodát akar látni, látogasson el 
szeptemberben  szikes  pusztáinkhoz.  

Ajánlom  a  Hortobágyot  és  a  Kiskunság  
szikeseit,  mint például Kelemen-széket,  

zab-széket, böddi-széket, Mikla-pusztát 
vagy  Apajpusztát.  A  magyar  sóvi-

rágból szentes és Hódmezővá-
sárhely környékén is sok 

található.



ITTHON

27

A	pusztA	színes	vArÁzsA

fo
tó

: M
ol

ná
R P

Ét
eR


