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A korábban külön genusként kezelt japánkeserűfű (Reynoutria) nemzetséget ma egy kibővített Fallopia 
genusba sorolják, ennek egy fajcsoportját alkotja a Reynoutria sectio. Ide tartozik az ártéri [Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse Decr.] és az óriás japánkeserűfű [F. sachalinensis (Schm. ex Maxim.) Ronse Decr.] (BORHIDI 
1998). 
E Távol-Keleten honos fajokat a XIX. században hozták be Európába dísz- és takarmánynövényként. A F. 
japonica napjainkra Európa nagy területein jelentős inváziós gyommá (általam javasolt magyar névvel: 
özöngyommá) vált. A F. sachalinensis ritkán szintén elvadul (CONOLLY 1977; BEERLING - BAILEY - CONOLLY 
1994). A fenti két faj hibridjét Reynoutria X bohemica néven CHRTEK és CHRTKOVÁ írta le Csehszlovákiából 
1983-ban. Ez a Flora Europaea új kiadása szerint meghonosodott Angliában és Csehszlovákiában, és 
lehetséges, hogy másutt is (WEBB 1993). A Brit-szigeteken a fajcsoportból a F. japonica után e ma Fallopia 
X bohemica (Chrtek et Chrtková) J. Bailey-nek nevezett hibridfaj is jelentős mértékben van jelen (BAILEY - 
CHILD - CONOLLY 1996). 
A japánkeserűfüvek elvadulása, illetve a meghonosodottnak tekintett F. japonica inváziója sajnos 
Magyarországon is ismert probléma (SOÓ 1970, 1980; PRISZTER 1985; SIMON 1992). A F. japonica 
(Pleuropteris cuspidatus) elvadulását hazánk mai területéről először JÁVORKA (1924) jelzi, a F. sachalinensis 
(Polygonum s.) fajét (Vácrátót, 1949) PRISZTER (1957). A F. japonica (Reynoutria j.) terjedéséről TERPÓ több 
(pl. 1997) tanulmányában is említést tesz. Az e fajnak vélt növénnyel az utóbbi évtizedben Nyugat-
Magyarországon is többen foglalkoztak. Szombathely környékén BALOGH (1993), valamint BALOGH - 
TÓTHMÉRÉSZ - SZABÓ T. (1994), az Őrségben BALOGH (1996, 1998) végzett elterjedési és cönológiai 
vizsgálatokat. Sopron vidékén CSAPODY (1996) tárgyalta, Keszthely környékén pedig DANCZA - SZABÓ I. - 
BOTTA-DUKÁT (1997), és DANCZA - BOTTA-DUKÁT - SZABÓ I. (1998) értekeztek biológiájáról. A nyugat-
magyarországi flóra- és vegetációtanulmányaik során ugyanakkor többen is jelezték terjedésének 
problémáját: BALOGH - SZABÓ T., KOVÁCS J., DANCZA, ANTAL és mtsai, BARTHA és mtsai, KIRÁLY, KOVÁCS 
J. - TAKÁCS, DANCZA - ALMÁDI - BOTTA-DUKÁT - SZABÓ I.  
A F. X bohemica jelenlétét vagy meghonosodását a hazai botanikai irodalom azonban mindmáig nem jelzi. 
Szerzőnek régóta feltűnt, hogy a megfigyelt japánkeserűfű-állományok a kulcsok alapján nem határozhatók 
egyértelműen. Mivel jellegeik rendre a két faj közötti átmenetinek bizonyultak, feltételeztem hibrid 
mivoltukat. Ennek alátámasztására 27 DNY-vas megyei állományban végeztem külső alaktani 
megfigyeléseket: ez kiterjedt a levélalakra, a levélfonák trichómáira, továbbá a növény magasságának, a szár 
legnagyobb vastagságának, és lelőhelyenként (a középső szárrészről származó) 10 szárlevél nyélhosszának, a 
levéllemezek hosszának és szélességének mérésére. Utóbbi kettőből levélindexet számítottam. Az ismérveket 
és a kapott adatokat összehasonlítva a fajcsoport BAILEY - CHILD - CONOLLY (1996) által közölt fontos 
elkülönítő jegyeivel, megállapítható, hogy azok megfelelnek a F. X bohemica hibridfajra vonatkozó 
bélyegekkel. 
Megjegyzendő, hogy az általam eddig észlelt hazai spontán japánkeserűfű-állományok szinte kizárólag a 
hibridre jellemző típusjegyekkel bírnak. NB! a F. japonicá-nak eddig Vas megyében csak egy biztos 
előfordulását észleltem, amely így is jó összehasonlítási alkalmat adott. A vizsgálati anyagról herbáriumi 
dokumentáció is készült. 

 

Summary 
Exomorphological observations in support of the presence of the hybrid species Fallopia X bohemica in Hungary 

L. BALOGH 
 

During the last decade the author has investigated the spreading populations of invasive plant species 
threatening the natural vegetation of Western Hungary. Populations of the taxa belonging to the Reynoutria 
section of the Fallopia genus, play one of the most important role in this process. On the basis of 

KITAIBELIA III. évf. 2. szám pp.: 255–256. Debrecen  1998 



KITAIBELIA 3 (1): 255–256.; 1998. 256 

exomorphological observations, the results indicate that – similarly to occurrences reported in other countries 
of Europe – Fallopia X bohemica hybrid taxon exists in Hungary. 
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