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Több kutatási eredmény mutatja, hogy a klíma
felmelegedése, szárazodása a vegetáció fokozatos
átalakulását okozza, segítve a C4-es pázsitfűfajok
terjedését,
így
világszerte
számíthatunk
térnyerésükre, illetve lokális inváziójukra (Wittmer
et al., 2010). Ezt a folyamatot a gyakran előforduló
túllegeltetés is erősíti (Virágh, 2002; Zólyomi és
Fekete,
1994).
A
korlátozott
vízellátású
időszakokban
a
C4-es
fotoszintézis-típusú
növényfajok C3-asokénál kedvezőbb vízfelhasználási
hatékonysága,
valamint
magasabb
hőigénye
kimondottan a melegebb, szárazabb éghajlatú
területeken jelent túlélési, illetve elterjedési előnyt.
Jól példázza ezt a hazánkban őshonos C4-es típusú
késeiperje (Cleistogenes serotina) utóbbi időben
tapasztalt inváziója, a síkvidéki, aridabb területeken
(Szigetvári, 2002). A késeiperje mellett KözépEurópában és a mediterráneumban a Dél-eurázsiai
eredetű szürke fenyérfű (Bothriochloa ischaemum
(L.) Keng) a másik ilyen, jelentős faj. A fenyérfű
erős kompetíciós képességét kísérletek is bizonyítják
(Schmidt et al., 2008). Számos tulajdonsággal
rendelkezik (zsombékol, vegetatív (rizómával)
szaporodás, agamospermia, gyors virágzás és
„ivarérettség”, allelopátia, antagonizmus (számos
mikroorganizmussal), források (pl.: talajnedvesség)
hatékony kihasználása, árnyékolás, gyors növekedés,
jó bokrosodás, kis magméret, gyors terjedési
képesség,
igen
jó
plasztikus
morfológiai
tulajdonságok), amely magyarázatot adhat erre a
kompetíciós előnyre (Schmidt et al., 2008; Kalapos,
1991; Szente et al., 1996; Kalapos és Mojzes, 2008).
Elszaporodása, illetve dominanciájának növekedése
negatívan befolyásolja a gyepek fiziognómiai
szerkezetét, fajszegényedést idéz elő, csökkenti a
gyepek biodiverzitását (Bartha, 2007; Gabbard és
Fowler, 2007; Dee et al., 2016) és gazdasági értékét
(Szabó et al., 2008; Grimaud et al., 2006).
A faj elterjedésének súlypontja a dél-szibériai
sztyeppek, Közép-Ázsia, valamint az Aral- és
Kaszpi-tó térsége. Az USA-ba az 1920-as években
telepítették
be
erózióvédelmi
és
takarmánytermesztési céllal. Azóta több millió
hektárnyi kedvezőtlen adottságú gyepet és útszegélyt
telepítettek vele (White és DeWald, 1996; Harmoney
et al., 2004), ahonnan átterjedt az őshonos gyepekbe,
ahol invazív fajként viselkedik. Különböző fajtái az
USA-ban mára széles körben elterjedtek, és
különösen Texas Államban okoznak nagy
természetvédelmi problémát, ahol sűrű monokultúrái
kiszorítják az ott őshonos fűféléket. Bár KözépEurópában ritkának minősül, a pannon biogeográfiai

A szürke fenyérfű a pannon biogeográfiai régióban több mint
ötven növénytársulásban előfordul, rendkívül változatos élő- és
termőhelyeken. Ezek egy részén veszélyes inváziós fajjá is válhat,
csökkentve azok természetvédelmi- és gazdasági értékét.
Felszaporodását, invázióját segítheti a faj allelopatikus hatása. A
feltett kérdések a következők. Van-e szakirodalmakból származó
információ a szürke fenyérfű allelopatikus hatását illetően?
Kapcsolatban állhat-e az allelopatikum a fenyérfűnek és az
avarjának a szűrő hatásával? Nemzetközi kutatások alapján a
szürke fenyérfű a nemzetség több más fajával együtt allelopatikus
hatással rendelkezik. Az allelopatikum feltehetően vízoldható,
mivel az öntözött avar is negatívan befolyásolta a többi fajt. Az
anyag a faj saját növekedését is negatívan befolyásolja, de saját
csírázását és a fiatal egyedek túlélését nem csökkenteti, vagyis
ezen allelopatikumok termelése a fenyérfű számára is bizonyos
hátránnyal jár. A faj közvetlen hatása mellett közvetve is hat a
többi növényre, például a mikorrhizáltság csökkentésével.
Jelenlegi ismereteink alapján a fajt nagyon nehéz tartósan
visszaszorítani. Az ezt követő restauráció szintén nagyon nehéz
feladat a fenyérfű által termelt allelopatikumok miatt. Ezért
további vizsgálatokra van szükség, amelyek pontosan
meghatározzák ezeket az allelopatikus hatásokat a többi
növényfajra. Fenti eredmények a faj ökológiájának megértéséhez
és a visszaszorítási technológiák kidolgozásához is fontos
információkat szolgáltatnak.
Kulcsszavak: Bothriochloa ischaemum,
allelopatikum, avar, C4-es pázsitfüvek

inváziós

faj,

SUMMARY
The yellow bluestem occurs in more than fifty plant
associations on different soil types in the Pannonian
Biogeographical Region. The monitoring of this species is of high
importance under Hungarian climatic conditions, since its spread
may significantly reduce both the agricultural and the nature
conservation value of grasslands. The allelopathic effects can help
the spread and invasion of the species. The aim of this paper is to
review the allelopathic effects of yellow bluestem. Based on
international studies the yellow bluestem and other species of the
Bothriochloa genus have allelopathic effects. The active
allelopathic compounds are water-soluble as the intact plant litter
can release allelopathic compounds through water. The
application of yellow bluestem leachate or litter has negative
conspecific effect in the case of biomass production. Between
direct allelopathic effects the species can indirectly hinder its
competitors through the alteration of relationships with
mycorrhizal fungi.
Keywords: Bothriochloa ischaemum, invasion, allelopatic
compound, litter, C4 grass species
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Az „enemy release” hipotézis szerint az inváziós
fajok sikerének az a titka, hogy maguk mögött
hagyják specialista fogyasztóikat és betegségeiket.
Számos kutatás bizonyította, hogy bizonyos inváziós
fajok sikere ezzel magyarázható (Wolfe, 2002;
Mitchell és Power, 2003; Reinhart et al,. 2003;
Reinhart és Callaway, 2004; Siemann és Rogers,
2003; Callaway et al., 2004; DeWalt et al., 2004;
Jakobs et al., 2004). Ez azt feltételezi, hogy az
őshonos elterjedési területen ezek a természetes
ellenségek jelentősen csökkentik az egyedek túlélését
és/vagy szaporaságát. A növényeknél azonban ez a
hatás sokszor elenyésző (Callaway et al., 1999;
Ridenour és Callaway, 2003; Lesica és Hanna, 2004;
Maron és Vilá, 2001), mert másodlagos
anyagcseretermékeket
termelve
hatékonyan
védekeznek a herbivorok és a patogének ellen.
Az „evolution of increased competitive ability
(EICA)” hipotézis szerint az inváziós elterjedési
területen előnybe kerülnek és gyorsan elszaporodnak
azok a genotípusok, amelyek nem termelnek ilyen
védekező anyagokat, és ezt az energiát a növekedésre
fordítják. Ezáltal nemcsak ilyen anyagokat termelő
fajtársaiknál, de a saját természetes ellenségeik ellen
védekezni kényszerülő őshonos fajoknál is erősebb
kompetítorok lesznek. Egyes kutatások alátámasztják
(Daehler és Strong, 1997; Willis és Blossey, 1999;
Siemann és Rogers, 2001, 2003a, b; Leger és Rice,
2003), míg mások cáfolják (Willis et al., 2000; Vilá
et al., 2003; van Kleunen és Schmid, 2003; Bossdorf
et al., 2004; Maron et al., 2004) ezt a hipotézist.
A „novel weapons” (új fegyver) hipotézis szerint
az inváziós fajok olyan allelopatikumokat
termelhetnek, amelyek az újonnan meghódított
környezetben erősen gátló hatásúak a többi fajra.
Ugyanezek a biokémiai anyagok nem vagy alig
befolyásolják az ilyen fajok őshonos elterjedési
területén a velük együtt élő őshonos fajokat
(Callaway és Ridenour, 2004), amelyek adaptálódtak
ezekhez az anyagokhoz.
Ezek a hipotézisek nem függetlenek egymástól.
Elképzelhető, hogy a különböző mechanizmusok
párhuzamosan hatnak és felerősítik egymást. Greer et
al. (2014) az „új fegyver” hipotézist igazolták.
Csíráztatási, növekedési és túlélési kísérletet
végeztek
két
Észak-Amerikában
őshonos
pázsitfűfajjal (Adropogon gerardii, Schizachyrium
scoparium), és az ott inváziós Bothriochloa
ischaemum fajjal. A csíráztatási kísérletben
mindhárom faj 50-50 magját vetették el 3×8
petricsészébe. Ezeket a kontroll mellett, két
kezelésnek vetették alá. A. gerardii és B. ischaemum
hideg vizes kivonatával öntözték őket. Az A. gerardii
kivonata egyik faj csírázására sem volt hatással, míg
a B. ischaemum kivonata a két másik faj csírázását
szignifikánsan csökkentette, a saját magjainak
csírázására viszont nem volt hatással.
A növekedési és túlélési kísérletben, üvegházban
palántákat neveltek, amelyeket a következőképpen
kezeltek: kontrol, A. gerardii hideg vizes kivonata,
B. ischaemum hideg vizes kivonata, A. gerardii
avarral való takarás, B. ischaemum avarral való
takarás. A növekedési kísérletben a B ischaemum

régió egész területén előfordul. Meleg, száraz,
ritkábban félszáraz, meszes vagy gyengén savanyú,
tápanyagban és humuszban szegény törmelék-,
szikla-, homok-, vályog- és lösztalajokon egyaránt
jellemző. Hazánkban a száraz sziklai és pusztai
gyepek (Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó
1947) karakterfaja. Széles és változatos elterjedése
miatt azonban cönológiai helyzete a mai napig nem
tisztázott teljes mértékben. Az általa dominált állapot
több gyeptársulás ismert degradálódási/szukcessziós
állomása. Ilyenek pl. a Salvio-Festucetum rupicolae
(Virágh és Fekete, 1984; Zólyomi és Fekete, 1994;
Bartha, 2007), a Pulsatillo-Festucetum rupicolae (Virágh
és Fekete, 1984; Kovács, 1985), vagy a Cleistogeni
Festucetum rupicolae (Soó, 1959; Virágh és Fekete,
1984; Matus és Barina, 2007). Ennek köszönhetően
hazánkban a fenyérfüves állományok rendszerint
szubasszociációként, vagy fáciesként jelennek meg a
szakirodalomban,
azonban
többek
között
Bulgáriában, Horvátországban, Szlovákiában, stb. ma
is társulásalkotó fajként tartják számon.
A
hazai
viszonyok
között
széles
élőhelyspektrumban fordul elő az aszályos fekvésű
parlagoktól, sziklagyepektől (pl. Penksza, 1995a, b;
Penksza et al., 1994, 1996, 1998, 2002; Erdős et al.,
2010, 2012; Albert et al., 2014), a kiszáradó
kékperjés láprétekig (Kovács és Takács, 1992).
Sikerének egyik háttértényezője allelopatikus
hatása, ami egy általánosan alkalmazott ökológiai
stratégia az őshonos és a nem őshonos fajok esetében
is (Meiners, 2014). Jelen munkában ennek az
irodalmi áttekintését végzem el. A feltett kérdések a
következők. Van-e szakirodalmakból származó
információ a szürke fenyérfű allelopatikus hatását
illetően? Kapcsolatban állhat-e az allelopatikum és az
avar a fenyérfű dominanciáját növelő, egyéb fajok
számát csökkentő hatásával?
EREDMÉNYEK
A nemzetség több fajára is jellemző, hogy
különböző allelopatikumokat termel. Ilyenek például
a Bothriochloa laguroides taxon varietasa a var.
laguroides (Scrivanti, 2010), valamint több Középés Dél-Amerikában előforduló fenyérfű faj
(B. barbinodis, B. edwardsiana, B. perforata,
B. saccharoides var. saccharoides, B. springfieldii)
(Scrivanti et al., 2011), vagy a Bothriochloa
ischaemum (Greer et al., 2014) is. Bartha et al.
(2014) nyolc, a szukcesszió középső szakaszában
felszaporodásra hajlamos (Bothriochloa ischaemum,
Solidago gigantea, Bromus erectus, Calamagrostis
epigeios, Festuca vaginata, Inula ensifolia, Festuca
rupicola s. l., Inula britannica) faj hatását vizsgálták
a fajdiverzitásra a Kárpát-medecében. Eredményeik
azt mutatták, hogy a nyolc faj közül a fenyérfű
gyakorolta a legerősebb negatív hatást a
fajdiverzitásra. Ezen eredmény hátterében is részben
a faj allelopatikus hatása áll.
A faj allelopatikus hatásait Észak-Amerikában
Greer et al. (2014) vizsgálták, akik, mint inváziós
fajjal foglalkoztak a szürke fenyérfűvel. Az inváziós
fajok sikerére több hipotézis is született.
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kivonata mindhárom faj esetében csökkentette a föld
feletti és alatti biomassza mennyiségét a kontrollhoz
képest. Ezen kezelésnek negatívabb hatása volt az ott
őshonos fajokra, mint az A. gerardii kivonatnak. Az
A. geradii kivonata nem volt hatással az északamerikai fajok növekedésére a kontrollhoz képest.
Ezzel szemben szignifikánsan csökkentette a
B ischaemum biomassza produkcióját. A B
ischaemum biomasszaprodukcióját mindkét kivonat
szignifikánsan csökkentette a kontrollhoz képest. Az
A. gerardii és a B. ischaemum avar is csökkentette
mindhárom faj biomassza produkcióját, de a
B. ischaemum avar negatív hatása erősebb volt.
A palánták túlélését nem befolyásolta az
A. gerardii kivonata és avarja. Ugyanakkor a
B. ischaemum kivonata és avarja csökkentette
mindkét őshonos amerikai faj túlélését, míg saját
magára nem volt hatással. A B. ischaemum
kivonatának erősebb hatása volt az amerikai fajokra,
mint az avarjának. A B. ischaemum túlélését nem
befolyásolta egyik kezelés sem. Greer et al. (2014)
vizsgálata megerősítette a „novel weapons”
hipotézist, mivel a B. ischaemum hideg vizes
kivonata és avarja az őshonos fajok csírázására,
növekedésére és túlélésére is negatív hatással volt,
míg saját magára nem volt hatása a fajnak.
Feltételezhetően az adott területen élő fajok olyan
talajmikrobákkal vannak kapcsolatban, melyek
semlegesíteni tudják a helyi őshonos növények által
termelt allelopatikumokat (Inderjit és van der Putten,
2010). Ha ezeket a mikrobákat új biokémiai
„fegyvereknek”
teszik
ki
(pl.
olyan
allelopatikumoknak, amelyeket nem őshonos fajok
termelnek), akkor lehet, hogy nem lesznek képesek
azokat semlegesíteni, így azok akár toxikus
mértékben akkumulálódhatnak.
Elképzelhető, hogy ezen vizsgálat eredményei is
ezzel magyarázhatók. Ezt az elképzelést alátámasztja
az eredmény is, hogy nem csak a B. ischaemum volt

negatív hatással az amerikai fajokra, de az A.
gerardii is negatívan befolyásolta a B. ischaemum
növekedését. Ezeket az allelopatikus anyagokat
jelenleg még nem azonosították, de az feltételezhető,
hogy ezek léteznek, és valószínűleg vízoldhatóak,
mivel az avaros kezelések esetében is kifejtették
hatásukat a bemosódó öntözővíz hatására. Bár
adataik azt mutatják, hogy a B. ischaemum
közvetlenül gátolja az amerikai fajok csírázását,
ismeretes, hogy a faj indirekt módon is befolyásolja
azok növekedését: a növekedés csökkenése a B.
ischaemum kivonatos és avaros kezeléseket
követően. Ennek hátterében többek között a fajnak
más fajok arbuszkuláris mikorrhizálságát csökkentő
hatása állhat (Wilson et al., 2012).
Azt már több tanulmány leírta, hogy az invazív
fajok az új környezetükben allelopatikus anyagokat
termelnek (Prati és Bossdorf, 2004; Dorning és
Cipollini, 2006; Harnden et al., 2011), de ezekben a
vizsgálatokban a „hódító” fajra ezek nem voltak
hatással. Greer et al. (2014) vizsgálatában viszont a
B. ischaemum hideg vizes kivonata és avarja a faj
saját növekedését is negatívan befolyásolta, de a
csírázást és a palánták túlélését nem csökkentette.
Eszerint ezen allelopatikumok termelése a
B. ischaemum számára is bizonyos hátránnyal jár.
Hosszú távon azonban megéri neki a többi fajjal
szemben, mert kompetitív előnyre tesz szert.
Az allelopatikumok pontos meghatározása
nagyon nehéz, mivel az egyes összetevők azonosítása
a talajban jelentősen különbözhet az élő növényben
találhatótól (Hagen et al., 2013). Ezen kívül nehéz
egy-egy önálló allelopatikumot „felelőssé tenni”
egy-egy hatásért, folyamatért, mivel azok kifejthetik
hatásukat önállóan vagy egymással kombinálódva is
(Hierro és Callaway, 2003). Emellett, ha sikerül is az
allelopatikum pontos azonosítása, funkcióját még
akkor sem értjük teljesen a talaj-növény rendszerben
(Uren, 2007).
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