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ELŐZMÉNYEK ÉS MEGFOGALMAZOTT KÉRDÉSEK 

 

 

A globalizáció egyik legveszélyesebbnek tartott velejárója az idegenhonos fajok térhódítása 

(Vitousek és mtsai. 1996, 1997). A behurcolt fajok közül azokat nevezzük inváziós 

fajoknak, melyek meghonosodás után gyorsan terjednek az újonnan meghódított 

területeken. Egyes inváziós fajok megváltoztatják az őshonos közösségek összetételét, 

szerkezetét és működését, komoly természetvédelmi problémákat okozva (Kolar és Lodge 

2001). Bár nehéz egységes keretet találni és általánosan magyarázni az invázió jelenségét, a 

gyarapodó inváziós irodalomban újabb és újabb hipotéziseket és predikciókat fogalmaznak 

meg és tesztelnek. Az invázióökológia főbb kérdései az inváziót elősegítő biológiai 

tulajdonságokra, az elözönlött közösség vonásaira és az okozott károkra vonatkoznak. Bár 

számtalan tanulmány foglalkozott az inváziót elősegítő növényi tulajdonságok 

tanulmányozásával, csupán néhány jellegről bizonyosodott be, hogy általánosan 

hozzájárulnak az adventív fajok sikerességéhez. Ilyen sikerességet biztosító tulajdonságnak 

számít a nagy szármagasság, a gyors növekedés, a kiemelkedően nagy fenotípusos 

plasztikusság, a hatékony vegetatív és generatív szaporodás és az erős kompetíciós 

képesség (Pyšek és Richardson 2007). További, teljes érvényű általánosítási próbálkozások, 

a behurcolt fajok és a meghódított közösségek változatossága, és épp ezért az inváziós 

események egyedisége miatt korlátozottak, ezért az elkövetkezendő kutatások kisebb, jól 

körülhatárolt csoportok vizsgálatával kellene foglalkozzanak.  

Mivel az egyéves és évelő növényfajok jelentősen különböznek alapvető ökológiai 

stratégiájukban, várható, hogy az inváziót elősegítő tulajdonságaik is jelentősen eltérnek. 

Ezért döntöttem úgy, hogy kutatásom során az egyéves inváziós fajokra koncentrálok. E 

csoport előnye, hogy rövid életidejük miatt a növényegyedeket teljes életciklusuk alatt 

tanulmányozhatjuk viszonylag rövid idő alatt. Az egyéves növényfajok inváziós 

sikerességét elősegítő jellegeivel kapcsolatosan a következők kérdéseket fogalmaztam meg: 

(1) Elkülöníthetők-e az egyéves és évelő inváziós fajok a sikerességet magyarázó 

biológiai tulajdonságaik alapján? 
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(2) Milyen könnyen mérhető tulajdonságok (soft traits) biztosítják az egyéves inváziós 

fajok sikerét? 

(3) Melyek az egyéves fajok inváziós sikerességét biztosító komplex tulajdonságok (hard 

traits): a fenotípusos plasztikusság, a specialista/generalista jelleg vagy a kompetíciós 

képesség kódolja inkább egy egyéves inváziós faj sikerét? 

(4) A felnőttkori tulajdonságok mellett, a sikeres csírázást biztosító stratégiával is 

rendelkeznek az egyéves inváziós fajok? 

(5) Képes-e egy egyéves inváziós faj módosítani csírázási idejét (előre hozni és/vagy 

legalább egy évig késleltetni) az őshonos fajokból álló kompetíciós környezet 

függvényében?  

(6) Változnak-e az egyéves fajok biológiai tulajdonságai az invázió során? 

(7) Melyek azok a biológiai jellegek melyek változnak a terjedési útvonal mentén? 

 

 

A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI 

 

A feltett kérdésekre négy, különálló vizsgálat megtervezésével és kivitelezésével próbáltam 

választ kapni: 

1. Összehasonlító vizsgálat keretében 116 egyéves és 296 évelő, Európában őshonos, 

Amerikában idegenhonos lágyszárú fajt két csoportba soroltam: megtelepedett nem 

inváziós és megtelepedett inváziós fajok. E csoportokat hasonlítottam össze széleskörű 

biológiai tulajdonságaik szerint, a forrás-área megközelítést használva (az inváziós fajokat 

eredeti élőhelyükön tanulmányozzuk és nem az újonnan meghódított területen), 

kontollálva a fajok közötti rokonsági kapcsolatokra is. A fajok biológiai jellemzői 

tulajdonság-adatbázisokból származtak és 5 nagy csoportba sorolhatók: kompetíciós 

képességgel kapcsolatos tulajdonságok, szaporodásbiológiai tulajdonságok, diszperziós 

jellegek, a fajok őshonos elterjedési területének mérete, az emberi zavaráshoz való 

viszonyulás mértéke. 

2. Három különböző inváziós sikerességű rozsnok faj (Bromus tectorum, B. sterilis, B. 

squarrosus) komplex ökológiai tulajdonságait hasonlítottam össze, szintén a forrás-área 

megközelítést használva. A fajok fenotípusos plasztikusságának összehasonlítása érdekében 



 4 

kontrollált körülmények között víz- és nitrogén-házzáadásos kísérletben vizsgáltam a 

növényegyedek teljesítményét. Ugyancsak kísérletesen, speciális legyező alakú kísérleti 

elrendezéssel tanulmányoztam a fajok növekvő intraspecifikus kompetícióval szembeni 

válaszát. Továbbá, öt homokterületen végeztem terepi adatgyűjtést, hogy vizsgáljam a 

növényzet összetételének, szerkezetének és természetességének hatását a három rozsnok 

faj rátermettségére. Végül, a Kiskunság 16 tájrészletének megmintázásából származó 

cönológiai felvételek szolgáltattak adatot a közös előforduláson alapuló niche-szélesség 

kiszámolásához, vagyis a három rozsnok faj generalista-specialista jellegének 

megállapításához.   

3. Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) magok csírázását (csírázási arányát és 

idejét) kontrollált körülmények között, a kompetíciós környezet manipulálásával 

vizsgáltam. A magokat csíráztattam kompetíciómentes környezetben és egyre erősödő 

kompetíciós közegben, ahol változtattam a szomszéd faj életfázisát (mag, csíranövény, 

felnőtt növény), denzitását (alacsony, magas) és a faj identitását (intraspecifikus verseny, és 

interspecifikus kompetíció egyéves, kétéves, évelő fajokkal). A kísérlet fontos összetevője, 

hogy a talajban maradt, nem csírázó magvakat kiválogattam és teszteltem azok 

életképességét, valamint vizsgáltam a felnőtt versenytársak allelopatikus, csírázásgátló 

hatását is.  

4. Mivel a parlagfű magyarorzsági elterjedését és terjedési útvonalait jól ismerjük (Béres és 

mtsai. 2005), úgy tudtam megmintázni 8 populációt, hogy pontosan ismertem azok 

megtelepedési idejét. A megtelepedésétől számított idő függvényében ezeket a helyszíneket 

négy csoportba soroltam: 30 évnél fiatalabb populációk, több mint 30 éve megtelepedett 

populációk, 40 évnél idősebb populációk, 60 évnél idősebb populációk. A populációnként 

választott 8 egyed 4 nagy termetű (a legmagasabb, legtermetesebb egyedek közül valók) és 

4 kis termetű (a populáció kis méretű egyedei közül valók, de olyanok, melyek legalább 50 

érett magot érleltek) volt, hogy lehetőségem legyen az anyai hatásra is kontrollálni. A 

magokból növényegyedeket neveltem és egy közös tenyészkerti kísérletben követtem 

nyomon fejlődésüket. A kísérlet végén 5 vegetatív változót rögzítettem minden kinevelt 

egyed esetén: szármagasságot, földfeletti biomasszát, az oldalelágazások számát, a 

leghosszabb oldalelágazás méretét és az alapi szárátmérőt.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

– Válaszok a megfogalmazott kérdésekre –   

 

(1) Az eredmények igazolják, hogy valóban különböző biológiai tulajdonságok segítik a 

rövid és hosszú életű növényfajok inváziós sikerességét.  

(2) Az egyéves inváziós fajok különleges tulajdonság-együttessel rendelkeznek, mely 

biztosítja sikeres térhódításukat. Az összehasonlító vizsgálat értelmében az egyéves 

inváziós fajok erősebb kompetíciós képességgel jellemezhetők, hiszen magasabbak a nem-

inváziós meghonosodott fajoknál, ezáltal sikeresen versenyezhetnek fényért vagy 

magterjesztő vektorokért. Ugyanakkor, az egyéves inváziós fajok biztos és hatékony 

szaporodással és terjesztéssel bírnak, melyet a vegyes kompatibilitási rendszer 

(önbeporzással és keresztbeporzással is képesek szaporodni) és a diszperziós vektorok 

sokféle típusa biztosít. E tulajdonságok a sikeres kolonizációhoz járulnak hozzá.  

(3) Három, különböző inváziós sikerességgel rendelkező rozsnok faj őshonos területen 

történő összehasonlításával bizonyítottam, hogy ezek a fajok különböző módon vannak 

felvértezve az inváziót elősegítő komplex ökológiai jellegekkel. Ezen tulajdonságok 

tekintetében a legkiemelkedőbb épp a legsikeresebb inváziós faj, a fedélrozsnok (Bromus 

tectorum) volt. A másik két Bromus fajhoz képest kiemelkedő fenotípusos plasztikusságot 

mutatott és kimondottan élőhely-generalistának bizonyult, hiszen változatos élőhelyeken 

fordult elő és a legtágabb niche-szélessége volt. Ezek a tulajdonságok jelentősen 

hozzájárulhatnak az amerikai kontinensen mutatott rendkívüli térhódításához. 

(4) – (5) Egy megfelelő csírázási stratégia biztosíthatja egy egyéves faj hosszú távú 

perzisztenciáját és terjedését, és ezáltal a csírázás egy sikeres inváziós stratégia részének 

tekinthető. Vizsgálván egy egyéves inváziós faj, az ürömlevelű parlagfű csírázási válaszát 

különböző erősségű kompetíciós környezetben azt találtam, hogy a csírázás előtt álló 

magvak képesek felmérni környezetük biotikus viszonyait és ennek megfelelően 

változtatják csírázási arányukat, bár csírázási idejüket nem. Magas denzitású felnőtt 

növények szomszédságában a magvak jelentős százaléka, a kompetíció-elkerülő stratégia 

részeként, másodlagos dormanciába esett. Mivel a parlagfű magvakról tudjuk, hogy 
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többszörös másodlagos dormancia esetén sem veszítik el életképességüket, ez a stratégia 

segítheti a faj hosszú távú perzisztenciáját a populációban mutatkozó fluktuációk ellenére. 

Más a helyzet kevésbé kompetitív környezet esetén, például üres talajfelszíneken, ahol mag 

és más csíranövényekkel kell felvennie a parlagfűnek a versenyt: ilyenkor a kompetitív 

konfrontáció stratégiáját alkalmazza és maximalizálja csírázási arányát. Ezt azért teheti meg, 

mert hasonló termetű csíranövényekkel szemben kompetíciós előnyt élvez. 

(6) – (7) Az inváziót elősegítő tulajdonságok változhatnak időben és térben. Ezt a parlagfű 

magyarországi terjedési útvonala mentén található populációk összehasonlításával 

bizonyítottam: a régebb óta megtelepedett populációk termetesebbnek bizonyultak 

(nagyobb szármagasság, több és hosszabb elágazás, szélesebb alapi átmérő és nagyobb 

biomassza), mint a nemrég alapított populációk. Ezek az eredmények a populációk 

inváziós történetét tükrözhetik: minél hosszabb a megtelepedéstől számított idő, annál 

nagyobb az esély arra, hogy az inváziót elősegítő tulajdonságok fejlődjenek. E magyarázat 

azonban nem kizáró jellegű, az anyai hatás, a lokális adaptáció, és véletlen evolúciós 

események szintén magyarázhatják, részben vagy egészben, a populációk közötti 

fenotípusos különbségeket. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Vizsgálataim bizonyították, hogy valóban indokolt kisebb, jól körülhatárolt növényi 

csoportokon belül keresni az inváziós sikerességet segítő biológiai jellegeket. Léteznek az 

egyéves inváziós fajokat a kevésbé sikeres fajoktól megkülönböztető tulajdonságok, melyek 

nagy valószínűséggel segíthetik e fajokat inváziós térhódításukban. Nemcsak a felnőttkori 

jellegekben érdemes keresni a megkülönböztető bélyegeket (ahogy azt a legtöbb kutatás 

teszi), de mag vagy csíranövény állapotban is. Ugyanakkor, későbbi kutatásokban fontos 

figyelembe venni, hogy az inváziós folyamat során gyors evolúciós változások mehetnek 

végbe, melyek a sikerességgel összefüggő jellegek kifejlődésével, változásával is járhat. 
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