
  341 

 

 
 

Az adventív átoktüske (Cenchrus incertus M. A. Curtis) 
helyzete a fülöpházi természetközeli homokgyepekben 
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Az amerikai eredetű átoktüske a hazai meszes homoktalajok egyik legkellemetlenebb adventív növénye. 
Az irodalmi adatok (PRISZTER 1965) az 1920–30-as évektől gyors terjedéséről számolnak be a homoki 
gyomnövényzetben és a természetközelinek tekinthető gyepekben. SOÓ (1973) elsősorban egyéves homoki 
gyepek fajának tartja (Bromion tectorum, Festucetalia vaginatae), emellett leírja gyomnövényzetből 
(Sysimbrion, Onopordion), BORHIDI (1993) gyomviselkedését emeli ki (Onopordion), míg SIMON (1992) 
elsősorban Festucion vaginatae karakterfajként jellemzi, és hangsúlyozza pionír tulajdonságait is. UJVÁROSI 
(1973) szerint gyomnövényzetben elszaporodva minden más növényt képes kiszorítani és tiszta állományokat 
alkotni. A Festucetum vaginatae társulásba FEKETE (1997) szerint részben már beépült, de kissé még 
gyomként viselkedik az átoktüske. A hazai botanikai-természetvédelmi közvélemény a monitorozandó 
veszélyes invazív növények között tartja számon (TÖRÖK 1997). Célzottan részletes hazai cönológiai 
vizsgálata és monitorozása mindmáig elmaradt. Vizsgálataim célja, hogy cönológiai és térképezési 
módszerekkel kimutassam, mennyire érvényesülnek a faj invazív sajátosságai, és hogyan alakulnak 
társulásviszonyai a hosszabb ideje viszonylag zavartalan nyílt homokgyepekben. Külön hangsúlyozom, hogy 
a vizsgált terület környékén oly sok helyen megtalálható nyilvánvalóan zavart, vagy csak a közelmúltban 
gazdálkodás alól kivont területek növényzetére, ahol a Cenchrus incertus esetenként tömeges, nem terjedt ki 
a munkám.  

A vizsgálatokat a Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi területének fokozottan védett és külső zavarásoktól 
mentes részén végeztem egy kb. 0.7 × 1.1 km-es területen, ahol 15 × 15 m-es kvadrátokban szimultán több 
invazív faj populációit térképeztem. Reprezentatív célú cönológiai felvételt az átoktüske összes – kivéve az 
utakra eső, nyilvánvalóan antropogén – fellelt előfordulásáról készítettem 2 × 2 m-es négyzetekben, összesen 
53-at . Ezen kívül egy útszakasz két kerékbarázda közé eső, a természeteshez igen hasonló aránylag 
bolygatatlan gyepjében 5 darab 4 × 1 m-es kvadrátot felvételeztem. A terület belsejében levő egyik nagyobb 
állományon egy 76 darab 0.5 × 0.5 m -es négyzetekből álló transzektet fektettem keresztül. A felvételeket 
sokváltozós analízissel értékeltem. 

A térképezés kimutatta, hogy bár a területet körülvevő utakon a Cenchrus igen gyakori, belső gyepekben 
csupán 7 nagyobb állományban van jelen, elszigetelt egyedek ezektől távol gyakorlatilag nem fellelhetők. A 
faj az utakat közvetlenül övező intakt gyepekbe sem hatol be egy méternél mélyebben. Egyetlen látványos, 
az úttal szomszédos kolonizációt figyeltem meg egy meredek délies kitettségű nyílt növényzetű 
buckaoldalon. A talált populációk közül három délies kitettségű igen meredek (40-45°) lejtőn és azok 
környékén található. A felvételek a klaszteranalízise mind a transzekt, mind a 2×2 m-es kvadrátok esetén arra 
utal, hogy a Cenchrus nagyobb borítású kvadrátjainak növényzete – bár nagy szóródást mutat – közelebb áll 
a Festucetum vaginatae mint a Brometum tectorum társuláséhoz, a zavarást jelző fajok tekintetében a kettő 
között áll. Kifejezett dominanciája esetén fáciesalkotónak tekinthető. Pionír jellegű fajok és zavarástűrők 
minden felvételben találhatók, viszont kevés a kriptogám. A zártabb gyepek fajai csak kivételesen vannak 
jelen. Az egyéves gyep tipikus, beálltabb (feltehetőleg tápanyagban dúsabb talajú) állományai szintén 
kevésbé kedvező cönológiai közegnek tűnnek az átoktüske számára. A fajok sokdimenziós (NMDS) 
skálázása a Cenchrust elkülöníti a Bromion tectorum és gyomfajok többségétől, így a hozzá sok szempontból 
hasonló, ám sokkal gyakoribb Tragus racemosustól is. A kevéssé bolygatott útszakasz növényzete, bár magas 
borításban tartalmazza az átoktüskét és az Ambrosia artemisiifoliát is, jellemzően Festucion vaginatae 
fajokból áll.  

Következtetésem szerint a Cenchrus incertus jelenlegi előfordulásai a területen korábban erős zavarásnak 
kitett, esetleg lecsupaszult felszíneken – mint például egykori utakon – létrejött állományok maradványai, 
ahol a nyílt, mozgó homokterületek egyik leggyorsabban kolonizáló fajaként más pionírokkal együtt 
elszaporodott. Feltehetően az átoktüske a zavarás megszűntével a gyep akár degradatív, akár természetes 
jellegű szukcessziós folyamatai során hátrányba kerül, és csak speciális élőhelyeken, ahol a nyílt 
homokfelszín rendszeresen megújul tud hosszabban fennmaradni. Ez utóbbi feltételek részben a Festucetum 
vaginatae fumanetosum és typicum meredek délies termőhelyeinek felelnek meg, részben olyan helyeknek 
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ahol rendszeres állati aktivitás szünteti meg a gyepet. Jelenlegi elterjedtsége alapján a Cenchrus a vizsgálati 
területen ritkának mondható, további terjedése sem valószínű, sőt, visszaszorulása várható a valóban 
zavartalan területeken. A faj természetvédelmi szempontból a fentiek alapján kevéssé veszélyes, intakt 
területeken nem tűnik terjedőképesnek. Invazív sajátosságaitól való félelmünket talán eltúlozza az utak 
mentén és a közelmúltban felhagyott mezőgazdasági területeken való gyakorisága, valamint kellemetlen 
szúrós jellege folytán könnyű „detektálhatósága”. Mindazonáltal sűrűn látogatott helyeken, nyílt 
homokfelszínek közelében – mint a „mozgó homokbuckák”– továbbra is tömeges jelenléte várható. 
Nyilvánvaló, hogy a jelen vizsgálatból származó feltevések  hosszabb távú, állandó kvadrátos megfigyelések, 
és más mintaterületekkel való tudományos igényű összevetések híján korlátozott érvényűek.  
 

Summary 
The recent state of  the non-indigenous sandbur (Cenchrus incertus M. A. CURTIS)  

in the semi-natural sand grasslands near Fülöpháza 
Cs. SZIGETVÁRI 

 

One of the most invasive plants on basic sand soils in Hungary is Cenchrus incertus a grass native to 
America. Nowadays this species is wide-spread in different weed-communities and in open annual 
(Brometum tectorum) and perennial (Festucetum vaginatae) grasslands on sand. The recent study tries to 
examine to what extent the sandbur has spread and in what kind of phytosociological environment it persists 
in undisturbed semi-natural sand grasslands. The study area is a 0.7×1.1 km size that have been strictly 
protected and left undisturbed for about three decades. Detailed mapping of the area showed that Cenchrus 
has only a few very restricted populations inside the area despite the fact that it is abundant in the roads 
around, in fact no considerable colonization was observed from the roads. Steep south-facing slopes of sand 
dunes seem to be preferred habitats for the sandbur. Evaluation of 45 representative 2×2 m relevés and a 
transect consisting of 0.5×0.5 m quadrates showed that the vegetation where Cenchrus is found has the same 
species-pool that Festucetum vaginatae and Brometum tectorum. Pioneer and disturbance tolerant species are 
always present in the relevés, the coverage of cryptogams is usually very low. Greater dominance is reached 
in quadrates the vegetation of which is closer to the perennial grassland. Successive changes towards a more 
closed Festucetum vaginatae or degradative changes towards a nutrient-rich Brometum tectorum are probably 
not favorable to the sandbur. This explains why Cenchrus persists on steep slopes on moving sand where 
succession is very slow and nutrient cannot accumulate. The recent populations are probably remnants of past 
disturbance events, when larger areas became bare and thus prone to colonization of the sandbur. Further 
invasion to undisturbed vegetation is therefore unlikely. 
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