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Összefoglalás: A 1833-1882 között élt ercsi botanikus, TAUSCHER GYULA ÁGOSTON gyûjtései Európa számos
növénytárát gazdagítják. Legjelentôsebb felfedezése a hazai flórára új növény, a Nepeta parviflora M. B. megtalálása Ercsiben, 1871-ben. Saját herbáriuma 1883-ban került a Nemzeti Múzeumba, s ma a Magyar
Természettudományi Múzeumban található.

Élete és munkássága
Közel 125 éve hunyt el Dr. TAUSCHER GYULA ÁGOSTON, aki korának egyik neves
gyûjtôje volt. E cikk megkésett méltatása a hajdani füvésznek, akit a lexikonok életrajzírói is elfeledtek.
A rendelkezésre álló életrajzi adatok alapján a következôket tudjuk róla. Apja a
szászországi Steinpleisbôl származott az Eötvös család ercsi birtokára. Az evangélikus
vallású uradalmi orvos és PETÉNYI AMÁLIA LÍDIA (PETÉNYI JÁNOS SALAMON, a magyar
madártan elsô nagyformátumú egyéniségének testvére) házasságából született 1833.
január 8-án Ercsiben. A család nyolc gyermeke közül valószínûleg hat érte meg a felnôttkort [1].
TAUSCHER GYULA Pesten végezte tanulmányait. Középiskolai éveiben gyûjtötte az
elsô herbáriumi növényét. 1851-ben iratkozott be a pesti orvosegyetemre, s valószínûleg
az 1855/56-os tanévig két szigorlat kivételével befejezte tanulmányait. Az akkori orvosképzés szerves része volt a növénytan, melyet GERENDAY LAJOStól hallgatott az egyetemen. A természet iránti érdeklôdés mellett megkapta azokat az alapokat, amelyek a
füvészet tanulmányozásához szükségesek voltak.
1859-ben részt vett az Európa hatalmi viszonyait átrendezô itáliai háborúban. 1860ban hazatért (LINDEMANN 1886), s ekkor tette le két, elmaradt szigorlatát. 1861. június
23-án avatták általános orvossá [2]. 1862-ben a Magyar Királyi Természettudományi
Társulat január 15-i közgyûlésén rendes tagjává választotta (KÁTAI 1868). Rövid ideig
(herbáriumi adatok alapján) Tarnaörsön dolgozhatott, feltehetôleg az Orczy-család birtokán. Ekkor még jelentôs idôt töltött madártani megfigyelésekkel. (A Heves- és KülsôSzolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása c. könyv ôt, mint szorgalmas „ornitholgot” említi.)
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Késôbb apja munkáját átvette, s Ercsiben lett a dúsgazdag arumun báró, SINA SIMON
uradalmának orvosa. Megyei tiszteletbeli fôorvos címmel tüntették ki, valószínûleg a
kolerajárvány felszámolásában szerzett érdemeiért (HETÉNYI 1987).
1865-ben részt vett a pozsonyi Magyar Orvosok és Természetvizsgálók gyûlésén,
ahol megismerkedett HERMAN OTTÓval. Ugyanis nagybátyja, PETÉNYI J. SALAMON
kéziratos hagyatéka miatt kereste vele a kapcsolatot. PETÉNYI iratainak egy része hosszas
vajúdást követôen, már TAUSCHER halálát követôen HERMAN OTTÓ elôszavával jelent
meg 1904-ben, Madártani töredékek címmel.
HERMAN OTTÓval való kapcsolata kezdetben elég szoros volt, aki 1865-ben biztosan
meglátogatta az uradalmi orvost, mert viszonylag gyakran váltottak levelet egymással.
Olykor-olykor TAUSCHER az Erdélyi Múzeum Egyesület számára küldött anyagokat,
HERMAN pedig legalább egy alkalommal küldött neki rovarokat Ercsibe, hogy azt a doktor határozza meg. TAUSCHER leveleiben mindig külön üdvözli „Brassai bácsit” (BRASSAI
SÁMUELt, az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítóját), akit feltehetôleg pesti mûködése
idején ismerhetett meg.
Fordulópontot jelent HERMAN és TAUSCHER kapcsolatában, amikor 1867-ben öccse
rovar- és saját tojásgyûjteményét eladásra felajánlotta az Erdélyi Múzeum Egyesület
számára. A kialkudott összeget mindenképpen növénygyûjteményének kiegészítésére
kívánta fordítani, de azt nem tudjuk, hogy az üzlet végül is megköttetett-e. (Mindenesetre TAUSCHER öccse, akit inkább orvos-entomológusként ismerünk, a csomag elküldése után több hónappal reklamált az elmaradt kifizetés miatt.)
HERMAN OTTÓval való kapcsolata elhidegülésére szintén egy 1867-ben keltezett levele mutat rá. „… én neked egy kis szemre hányást is teszek- te egyik leveledben kérted,… hogy a nyáron …gyûjtött rovaraidat determináljam s ha én nem teszem Bécsújhelyre küldöd- én… ekkoron felalánlottam- de te… inkább németnek adtad által ôket.
Bizony ez barátom egész érzékenyen hatott reám, azt nem vártam annál inkább se, minthogy te voltál az ajánlat tevô…” [3]. HERMAN erre indulatosan válaszolhatott, s bár még
több levelet váltottak ugyan, de a kapcsolatuk már sem hangvételében, sem intenzitásában meg sem közelítette a korábbit.
TAUSCHER 1866-ban majdnem fél évig betegeskedett, így házassági terveit is el kellett halasztania, s csak 1867-ben nôsült meg. Az uradalmi számtartó, EDVI-ILLÉS LAJOS
leányát, FRANCISKA AUGUSZTÁt vette el feleségül; három fiuk született 1872–1874
között.
A doktor a 60-as években fordult látványosan a növénygyûjtés irányába. MÜLLERtôl,
a pesti patikustól megvásárolta SADLER Flora Comitatus Pestiensis-ét, valamint számos,
SADLER kortársaitól származó herbáriumi lapot, így 1869-re gyûjteménye közel 10000
darabra duzzadt. Felvette a kapcsolatot HAZSLINSZKY FRIGYESsel, akitôl a „lopva növôk”
meghatározását szerette volna elérni [4]. Továbbá ANTON KERNERrel is, akitôl fôként
tiroli növényekhez jutott, cserébe az általa gyûjtött anyagért. KERNER kérésére célzottan
is próbált fajokat begyûjteni. Ilyen volt a Scilla amoena, amelyrôl levelében így emlékezik meg:
„Mindenekelôtt, ami a Scilla amoena-t illeti, a sziget minden sarkát átkutattam, de
sajnos nem találtam meg – tovább érdeklôdtem a pesti Müller gyógyszerésznél (aki
Sadlerral jóban volt és Sadler neki mindent elmondott) ennek a Scillának a lelôhelye
után, ô leírta nekem ezt a helyet, amelyik Tökölnél egy fûzfa ligetben volt – megtaláltam
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a helyet, de sajnos eltûnt a liget, eke szántotta fel a földet, kukorica és burgonya nônek
a Scilla helyett, ezzel ez a faj is kihalt a flóraterületrôl.” [5].
KERNER, aki az Osztrák-Magyar Birodalom flórájának megírásán mûködött közre,
több növényt is elnevezett TAUSCHERrôl (Centaurea tauscheri, Campanula tauscheri,
Crataegus tauscheri). Így ír az imoláról szóló cikkében: „Hálával emlékezve értékes
barátomra, Dr. Tauscherre, akinek én számos más példány mellett a fent említett növény
számos példányát, és érett magokat az innsbrucki botanikus kertbôl köszönhetek, aki
ezáltal nekem lehetôvé tette, hogy számos növényt teljes fejlôdési stádiumában összehasonlíthassak, így én ezt a magyar mélyföld homokos földjén elterjedt növényt Centaurea
tauscheri-nek neveztem el.” (KERNER 1872).
Európa-szerte számtalan cserepartnerrel levelezett és cserélt anyagot, így saját gyûjteménye folyamatosan gyarapodott. Cserepartnereinek száma mintegy kétszázra rúgott.
Ô maga keltezetlen kéziratában mintegy 160 személyt említ, de különféle társaságoknak
(osztrák, svájci, francia) is bôven küldött szárított növényeket, magokat. Saját feljegyzései szerint 1875-ben több mint 19000 növényt küldött szét az országon belülre és kívülre. Számára, gondolom, mint bárki más számára a növények határozása kellô irodalom hiányában problémát jelenthetett, így gyakran fordul olyan kéréssel, pl. KERNERhez
is, hogy segítsen neki a határozásban, s említ közös határozást JURÁNYIval az egyetem
gyûjteményére támaszkodva [6]. Cédulái gondosan megírt, olvasható, gyakran kônyomatos sokszorosítású cédulák voltak, melyek egy része felesége kézírását viselik. Többféle cédulája van, köztük teljesen kézzel írott is.
Pályafutásának elejérôl – minden bizonnyal egyetemi éveibôl – sok keltezetlen
budai, pesti gyûjtés található. Ezt követôen 1863-64 között fôként tarnaörsi gyûjtéseket
találunk, majd lakóhelyének megfelelôen Ercsi környéke válik a leggyakoribb helyszínné. Ercsi mellett igen gyakran megfordult a Csepel-sziget településeinek környékén,
gyûjteményének jelentôs része származik innen. Rendszeresen felkereste Nadapot, az
Érd és Diósd között elterülô Kutyavári-erdôt és Simontornyát (ahol SINA bárónak szintén
volt birtoka), de számos más Fejér megyei település neve is szerepel herbáriumi lapjain.
Feljegyzéseibôl tudjuk, hogy 1877. április 11. és július 23. közötti 103 napból 45
napon át gyûjtött a herbáriumához. Az uradalom területén mindennapi munkája során is
gyûjtött növényeket, de a távolabbi településeket már csak céltudatos szervezéssel érhette
el. Érdekes lenne tudni, hogy a Csepel-szigetre történô kirándulások hogyan történtek,
mert kétszer is át kellett kelnie a Dunán, s ezen kívül valószínûleg odaát kocsit kellett
fogadnia. Hogy ilyen esetekben volt-e segítsége, kísérôje, nem tudjuk, de az általa begyûjtött nagy mennyiségû anyag feltételezi ezt.
Gyûjtôútjainak egy részét más botanikusokkal közösen tette. Biztosan járt
TAUSCHERnél DORNER JÓZSEF (BUNKE 1999), akinek herbáriumában 1868-71 közötti
idôszakból vannak Ercsi környéki gyûjtések. Egy 1860-as JURÁNYI LAJOSsal tett kirándulást maga TAUSCHER említi egyik cikkében (TAUSCHER 1872), s megtalálható a MTM
Növénytárában JURÁNYItól (keltezetlen) ercsi gyûjtésû növény. SIMONKAI LAJOSsal egy
közös kirándulás idôpontját is ismerjük. (1875. aug. 17-én együtt gyûjtik az Artemisia x
csepelensist Szigetszentmiklós térségében.) A SIMONKAI gyûjtés több évbôl származik
(1869, 1871, 1872, 1875). Ezekbôl az évekbôl van anyag még TAUSCHER gyûjtési területén. Talán nem járunk távol az igazságtól, ha ezeket a gyûjtési idôpontokat is közös
kirándulásoknak vélem. Kapcsolatuk nemcsak a közös gyûjtésre és cserére terjedt ki.
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Egyik kéziratából tudjuk, hogy TAUSCHER 1877. október 29-én 377 darab növényt küldött határozásra SIMONKAInak. A válasz az egyetlen eddig ismert hozzá írt és fennmaradt
levél. BORBÁS VINCÉvel kapcsolatban nincs ilyen adat, de jó viszonyukra utal, hogy
TAUSCHER egyik cikkében barátjának nevezi ôt (TAUSCHER 1874). (Megbecsülésük jeléül
BORBÁS és SIMONKAI is nevezett el növényt TAUSCHERrôl.)
1872-ben REICHENBACH a Scleranthusok családjáról kívánt monográfiát írni, így felhívást tett közzé az Oesterreichische Botanische Zeitschrift-ben, amelyre TAUSCHER
válasza nem maradhatott el: „Von Reichenbach udvari tanácsos úr kérésére… nagy
szorgalommal kutattam Scleranthus fajok után. Fáradalmam nem maradt megkoronázatlanul, mivel Magyarországon hat, eddig nem ismert vagy valamennyire félreismert
fajt találtam.” (TAUSCHER 1872). A fellelt növényeket REICHENBACHnak küldte el, aki a
Scleranthusok egyikét TAUSCHERrôl nevezte el. Az ekkor talált növények a késôbbi vizsgálatok alapján azonban nem bizonyultak önálló fajoknak.
FEICHTINGER esztergomi fôorvos önéletírásában említi, hogy 1875-ben TAUSCHER
levélben szólította fel cserepartneri kapcsolatra, mely során az ercsi orvos gyûjteménye
11300 növénnyel gyarapodott (SZÁLLÁSI 2005).
TAUSCHER szorgalmas gyûjtômunkája mellett nem sok mûvet hagyott ránk: három
rövid cikket írt az Österreichische Botanische Zeitschrift-ben. Korán megfogalmazódott
benne, hogy a Csepel-sziget flóráját összegyûjti, megírja, ennek eredményeként jelent
meg a Flora Exsiccata Csepelensis. Ezeken kívül sajnos csak kéziratok maradtak hagyatékában. Ezek többsége herbáriumával kapcsolatos feljegyzés. Nincs kéziratos anyagai
között a vélhetôen kiterjedt levelezésébôl szinte semmi sem.
Egyik legjelentôsebb felfedezése a ma fokozottan védett borzas macskamenta (Nepeta
parviflora M. B.) megtalálása, amelyet az akkor még Ercsihez tartozó Göböljáráspusztai Bolondváron talált meg 1871-ben. A növényt rajta kívül hosszú ideig senki sem
látta, ezért TAUSCHER adatait kétségesnek ítélték. Az élôhelyet valószínûleg a földvár és
környékének rigolírozása pusztította el. Munkásságának csattanós igazolása volt, hogy
1992-ben Belsôbárándon újra megtalálták a macskamentát (LENDVAI 1993), amely azóta
a Mezôföld több pontjáról is elôkerült. Gyûjteményébôl számos meglepô felfedezés
került, s kerülhet még elô: „ A korábbi herbáriumi kutatások során elkerülték a figyelmet
az egykor Ercsiben uradalmi orvosként tevékenykedô kiváló florista, Tauscher Gyula…
által… gyûjtött Seseli leucospermum… és Paronychia cephalotes példányok (ti. Diósdról). … a korábban obligát dolomitnövénynek tekintett fajok harmadkori mészkövön való
elsô felfedezése Tauscher Gyula nevéhez fûzôdik…” (KUN 1998).
Korára jellemzô széles érdeklôdését mutatja az Erdélyi Múzeum Egyesületnek küldött bronzkori urnák (CSETNEKI JELENIK 1879), kitömésre szánt madarak [7], a Nemzeti
Múzeumnak ajándékozott kézirat [8] s érme [9] is. Ercsi ôskori és római emlékeire
RÓMER FLÓRIS, a magyar régészettudomány úttörôjének figyelmét hívta fel, aki ercsi
látogatásáról az Archeológiai Értesítôben közölt cikket (RÓMER 1875).
A tüdôgümôkórt talán már orvosként kaphatta el, a betegség hamar legyûrte. 1882.
március 16-án hunyt el, s az azóta felszámolt, Ercsi északi részén elhelyezkedô temetôben nyugodott.
Halála után nem sokkal, 1883-ban özvegye ismét házasságot kötött, s ekkor a Nemzeti Múzeumnak eladták a herbáriumát, amely közvetlenül a Haynald-gyûjtemény elôtt
került be a Növénytárba.
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Nekrológjában FLATT KÁROLY írta: „Dr. Tauscher alapos készültségû, szorgalmas
füvész volt, critikai éles-látása hamar kiválasztotta azokat a növényeket, melyeket a külfölddel megismertetni csakugyan érdemes. Rengeteg növényt gyûjtött, melyekkel Európa
tudományos füvész-köreit ugyszólván elárasztotta, s a hetvenes években egy évtizedig e
tekintetben nem volt versenytársa… Mint gyûjtô, egyike volt a legelsôknek, s ez irányban
kifejtett munkássága a legnagyobb említésre méltó… tudományos mûködésével elsô
sorban szülôvárosának s megyéjének élt. E kettônek szentelte életét, a kettônek (s így
hazájának) szerzett áldásos mûködésével dicsôséget s a külföld elôtt tiszteletet. Érdemes
arra, hogy emléke tiszteletben tartassék, s a hálás kegyelet által meg is örökíttessék, mert
ô volt Fejér megye elsô, uttörô füvésze.” (FLATT 1889).
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Melléklet
[1] A jelzett és a lentebbi anyakönyvi adatok a tordasi evangélikus egyház anyakönyvében találhatók meg.
[2] A SOTE Egyetemi Könyvtár promóciós könyve 1860/61-es tanév 1844-es tsz. 505. p. (A tanulmányaira
vonatkozó egyéb adatok a szigorlati jegyzôkönyvek és az 1854/55-ös tanév anyakönyve alapján
ismertek.).
[3] Tauscher Gyula levele Herman Ottóhoz, 1867. nov. 24. (MTA).
[4] Tauscher Gyula levele Hazslinszky Frigyeshez, 1866. jan. 8. (MTM Tudománytört. Gyûjt.).
[5] Tauscher Gyula levele Anton Kernerhez, 1870. január 21. (Wien, Archiv der Universität) (ford. NÉMETH I.).
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[6] Tauscher Gyula levele Anton Kernerhez, 1870. január 10. (Wien, Archiv der Universität) (ford. NÉMETH I.).
[7] Tauscher Gyula távirata Herman Ottóhoz (MTA Kézirattár).
[8] OSZK Kézirattár, Q.L. 2157.
[9] MNM Régi leltárkönyve 139/1871.
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A manorial doctor from Ercsi Julius Augustus Tauscher (1833-1882) who was of Saxon origin, proved to
be one of the most significant botanical colletcors of the century. According to his manuscripts he was in
contact with some 160 co-collectors from all over Europe. His collections were picked up exclusively in the
territory of the historical Hungary, and primarily from the neighborhood of his habitation: counties Fejér and
Pest. Besides diligent collecting he did not write many research papers: only three short articles of him were
published in Österreichische Botanische Zeitschrift. One of his plans was to collect and document the flora of
Csepel Island. As a result of this, he published Flora Exsiccata Csepelensis. Besides the above mentioned,
some manuscripts of his were left to posterity – most of them are records in connection with his own
herbarium. Unfortunately there’s almost nothing left from his apparently considerable correspondence.
His own herbarium was placed in the National Museum in 1883, from where it was relocated to the
Museum of Natural Sciences later.

I. Függelék
TAUSCHER gyûjtési helyei (a lent jelzett kéziratok alapján)
Aba 1868-1870
Abád = Tiszaabád
Adony 1871–1877, 1879
Alba = Székesfehérvár 1870
Alcsút
Alsó Szent Ivány = Alsószentiván 1868, 1871
Alvincz 1877
Baracska 1872
Batta = Százhalombatta 1870, 1872
Báziás 1872
Benta = talán Bentapuszta(?), ma Százhalombatta.
Bogoszló 1871
Breáza 1867
Budapest Buda, Pest, Promontor 1853-1854, 1860-1862, 1869-1871
Bükk
Csép = Szigetcsép 1868-1873, 1875-1879
Csepel 1869-1871, 1875
Déva 1877
Elôszállás 1870
Ercsi 1847-48, 1861-1862, 1867-1880
Érd 1867, 1869-1873, 1877, 1879
Gárdony 1870
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Gödöllô 1863
Gyöngyös
Heves 1864
Iváncsa 1875–1876
Jászapáti 1863
Jászberény
Kisszékely
Kistétény 1872, 1879
Kolozsvár 1877
Kovácsi = Budai-hegység(?)
Lóré = Lórév 1871
Lovasberény 1878
Magyar Abád = Abádszalók(?) 1864
Makád 1869
Martonvásár
Martony = Szigetszentmárton 1868, 1875
Mátra
Mehádia
Mezôfalva 1875
Mont Pilis = Pilis hegység
Nadap 1859, 1865, 1868–1875, 1878–1879
Nagyenyed 1872, 1878
Nagyszékely
Nagyvárad 1871–1782, 1877
Nyék = Kápolnásnyék(?)
Nyíregyháza
Órás = Diósd 1871–1872, 1876–1877
Pákozd
Parád
Pázmánd 1867, 1871
Petrozsény 1873
Pozsony, Dévény 1869
Szabolcs = Pusztaszabolcs 1871, 1877
Ráckeve 1864, 1868-1872, 1874 (Ide tartozónak vettem a Schillingben gyûjtött növényeket.)
Rácz Kersztur = Ráckeresztúr 1862, 1869–1870, 1872, 1876–1877, 1880
Sárbogárd, Rétszilas 1871
Sárvár 1872
Seregélyes
Simontornya 1869–1872, 1874–1875, 1878
Solymos 1864
Somogy
Sukoró 1870, 1875
Szántód = Pilisszántó(?)
Szarvaskô
Székely = (?)
Szent Ágota = Sárszentágota 1875
Szentendre
Szentivány = Alsószentiván 1868, 1871
Szerdahely = (?) 1877
Szigetszentmiklós 1868–1871, 1875–1877, 1879
Szt. László = (?)
Szúnyog = (?)
Tarnaörs 1863-1864
Tállya
Tárnok 1876-1877
Tirol
Tiszanána
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Barna Zs.
Tolna
Tököl 1868–1877
Törökbálint 1871–1872
Tükrös = 1870, több puszta neve Fejér megyében.
Újfalu = Szigetújfalu 1864–1865, 1867–1877
Vál 1871–1872
Velence 1870–1872, 1879
Verespatak 1857
Visegrád

II. Függelék
TAUSCHER kéziratainak jegyzéke (MTM Tudománytörténeti Gyûjtemény)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

24

Catalogus alphabeticus Herbarii Dr. Julii A. Tauscher
A’ fél nemes sólymok
Verziechniss der natürlichen Pflanzenfamilien und deren Authoren
Iris barbata
Verziechniss der im Jahre 1879/80 abgerenden
Simonkai Lajos Tauscher Gyulához
Index exhibiens genera numerata Sylloge Florae Europae
Genera Plantarum secundum Ordines Naturales Disposita Auctore Stephano Endlicher Pars Specialis
Catalogus Continens Plantarum Ordine Alphabetico Redactorum 1867.
1877-ben gyûjtött növények jegyzéke
Verzicehniss der versendenten Pflanzen im Jahre 1875.
Növények jegyzéke 1877.
Plantaginaceae Decaisne
Auctorok alphabetikus jegyzéke
Tauscher Gyulával kapcsolatban álló botanikusok és országok jegyzéke
EXEMPLAREN UND NAHMEN REGISTER DER GININGEN BOTANIKERN VON WELCHEN
PFLANZEN ICH BEUTE
GENERA PLANTARUM SECUNDUM NATURALES DISPOSITA AUCTORE STEPHAN
ENDLICHER DESCRIPSIT
Catalogus Alphabeticus Morarum(?)
Index generum Auctore Stephano Endlicher editorum
Simonkaival folytatott csere jegyzéke
GENERA PLANTARUM SECUNDUM ORDINES NATURALES DISPOSITA AUCTORE
STEPHANUS ENDLICHER
Catalogus Alphabeticus Herbarii
Nahmen und Versenduung manuale der Pflanzen Anbeute
1 doboz index (folytatólagos, de cím nélküli)
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III. Függelék
TAUSCHERrôl, TAUSCHER által elnevezett növények
Androsace maxima L., syn: Androsace tauscheri M. GANDOGER 1876
Campanula bononensis L. var. concolor f. tauscheri KERN 1871
Centaurea arenaria ssp. tauscheri KERNER 1872
Cirsium tauscheri SIMK.ex PETRAK 1912 syn: ?
Crataegus monogyna JACQ. 1755 ssp. monogyna var. tauscheri GAND. ap. KERN. 1875
Dipsacus fallax SIMK. 1978 (Dipsacus laciniatus x silvester), syn: Dipsacus tauscheri BORB. 1879
Hieracium bifurcum M. B. 1808 grex rothianum (WALLR. 1822.) SOÓ 1868 ssp. arenarium TAUSCHER in N. et
P. 1885
Hieracium echioides LUMN. subsp. echioides var. tauscheri N. et P. 1885
Inula hybrida BAUMG. 1816 (I. ensifolia x germanica), syn: Inula váliensis TAUSCHER
Lythrum scabrum SIMK. 1877 (Lythrum salicaria x virgatum) var. tauscheri SIMK. 1877
Mentha spicata L., syn: Mentha viridis L var. tauscheri TOP. 1913
Scleranthus verticillatus TAUSCH 1829, syn: Scleranthus reichenbachii TAUSCHER 1872
Scleranthus annuus L. 1753, syn: Scleranthus tauscheri RCHB. in HOL. 1874
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