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Bevezetés 
 

A Fallopia nemzetség Reynoutria fajcsoportjába tartozó (pontosítandó identitású) faj(ok), mint kelet-ázsiai 
adventív invazív elem(ek) hazánk egyes vidékein jelentős mértékben szállta(szállták) meg a legkülönbözőbb, 
de elsősorban vízhatású és ruderális élőhelyeket (ld. pl. PRISZTER 1985, BALOGH 1992, KOVÁCS 1994, 
BARTHA et al. 1996, TERPÓ – BÁLINT 1996, KIRÁLY 1997, DANCZA et al. 1998, FACSAR 1999 stb.), 
veszélyeztetve a természetes, ill. természetközeli állapotú növénytársulásokat. Az Őrség, Vendvidék, a Rába 
völgye és bal parti dombsora területére vonatkozó adatok KOVÁCS (1994) és BALOGH (1996) közlései előtt 
nem voltak ismertek. E térség ilyen szempontú vizsgálata során, az itt (de Nyugat-Magyarországon szinte 
általánosan) BAILEY – CHILD – CONOLLY (1996) vonatkozó bélyegeivel való összevetés alapján 
túlnyomórészt hibrid japánkeserűfűnek (Fallopia × bohemica /Chrtek et Chrtková/ J. Bailey = F. japonica × 
F. sachalinensis) tartott (BALOGH 1998a,b) növény elterjedtségének mértékén (BALOGH 1996, 1998a) kívül 
társulásviszonyait korábban (BALOGH – TÓTHMÉRÉSZ – SZABÓ 1994), majd az utóbbi időkben (BALOGH 
1998a) is tanulmányoztuk. A külföldi (pl. OBERDORFER – MÜLLER 1983, SUKOPP – SUKOPP 1988, BEERLING – 
BAILEY – CONOLLY 1994, POTT 1995, SUKOPP – STARFINGER 1995, PROTOPOPOVA – SHEVERA 1998), illetve a 
hazai (pl. SOÓ 1970, 1980, PRISZTER 1985, SIMON 1992) irodalomban eleddig a szülőfajok 
társulásviszonyairól ismert adatok egy része valószínűleg a hibridfajra vonatkozhat. 
 

Célok 
 

Egyik cél annak megállapítása volt, hogy melyek azok a növénytársulások, amelyek fenti faj állományaival 
érintkeznek, általuk potenciálisan “megtámadottak”, ill. amelyek rovására az invazív állományok 
terjed(het)nek. Másik cél pedig az, hogy ezen érintkező növényzeti típusok mennyire “fednek át”, milyen 
mértékben változik meg az eredeti társulás az invazív állomány hatására, vagyis a Fallopia-folt belseje felé 
haladva milyen mértékű a fajszegényedés. Jelen sorok a vonatkozó előzetes eredményekről szólnak. 
 

Módszerek 
 

A fent említett térségben 1997 és 1999 között végzett felvételezések során – hasonlóan BAGI Cleistogenes-
vizsgálataiban említettekhez (BAGI – VARGA 1994, BAGI – SZIGETVÁRI 1996, BAGI 1997) – a Fallopia × 
bohemica állományaival szomszédos növénytársulások rendszeresen regisztrálva lettek, BORHIDI (1996) ill. 
BORHIDI – KEVEY (1996) cönoszisztematikai rendszerét követve, KOVÁCS (1994, 1999) regionális 
áttekintéseinek figyelembevételével. 
Másrészt e sarjtelepképző növény jórészt monodomináns állományaiból kiindulva, az ezekkel érintkező 
társulásba áthúzódó (nem lineáris, hanem kiterjedéssel bíró) társulás-transzektfelvételek készültek (a Braun-
Blanquet-módszerrel, a fajok %-os borításának /D/ feljegyzésével), amelyek tkp. három részfelvételből 
tevődnek össze. Az első (“a”) abban az (általunk javasolt alábbi szóhasználatokkal élve) elözönlésnek kitett 
társulásban készült, amely mellett a Fallopia-folt található, a második (“b”) ezek érintkezési, pontosabban 
átmeneti zónájában, a harmadik (“c”) pedig a Fallopia elözönlő állományának (majdnem teljesen) egynemű 
belsejében lett felvéve. A felvételekben a vitalitási értékek /V/, a Fallopia esetén pedig a társulásképesség /S/ 
értéke is rögzítésre került (ld. HORTOBÁGYI – SIMON 1981). 
A felvételi terület nagysága az elözönlésnek kitett társulás esetén (“a”) – a minimiareal-elvet követve – annak 
főtípusához (lágyszárú: 5 × 5 m, cserjés: 10 × 10 m, erdő: 20 × 20 m), olykor a társulás alakjához igazodik. 
Ugyanez az elözönlő (Fallopia-) állomány belsejében (“c”) úgy lett meghatározva, hogy az elözönlésnek 
kitett társulás felőli széle egybeesik átmeneti zónájuk Fallopia felőli szélével. Mivel a Fallopia-
állománybelsőben készült (“c”) felvételi terület mérete az elözönlésnek kitett szomszédos társulásban 
készültnek (“a”) – elsősorban a fás, de sokszor még a cserjés társulástípus esetén – sem lehetett tükörképe, 
következetesen az “a” felvételi egységek területének egyharmadában lett meghatározva, ugyanis az egyes 
Fallopia-állományok zöme (ma még szerencsére) csak viszonylag ritkán olyan méretű, hogy abban pl. 400 
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m2-es felvételt lehessen készíteni. (Ez a módosítás az adatok kiértékelésénél van figyelembe véve.) Az 
átmeneti zóna transzektirányra merőleges kiterjedését egyrészt az elözönlésnek kitett társulásból származó 
fajok egyedei túlnyomó többsége Fallopia-foltban történő “elfogyásának” határa (belső szél), másrészt az 
invazív faj foltjának az elözönlésnek kitett társulásba hatoló legkülső egyedei (külső szél) határozták meg. 
Feljegyzésre került még az invazív folt összterülete is. 
 

Tapasztalatok 
 

A fenti módszerek alkalmazásának előzetes tapasztalatai röviden az alábbiakban foglalhatók össze. Az 
érintett területen talált Fallopia × bohemica-állományok egy része egy-egy társulás “ölelésében”, más részük 
két vagy több társulástípus találkozásánál volt jelen. A japánkeserűfű-állományokkal szomszédos cönológiai 
egységek közül kiemeljük a leggyakrabban (elsősorban a Rába-ártérben) előforduló Leucuojo aestivi-
Salicetum albae Kevey 1996 in Borhidi et Kevey, illetve a Polygono hydropiperi-Salicetum triandrae Kevey 
1996 in Borhidi et Kevey társulásokat, vagyis úgy tűnik, hogy a hibrid japánkeserűfű itt jelenleg ezek 
rovására terjed leggyakrabban. Másutt ugyanakkor nem elhanyagolható pl. a lokálisan viszonylag gyakran 
jelentkező, Aegopodio-Alnetum-ot érintő inváziója sem. 
A társulás-transzektfelvételek három részfelvétele “b” egységének helyéül szolgáló átmeneti zónák 
szélessége az elözönlésnek kitett különböző társulástípusok esetén (kis szórással) átlagosan az alábbi 
mértékűeknek bizonyult. Lágyszárú társulásoknál: kb. 1,5 m, cserjetársulásoknál: kb. 2 m, erdőtársulásoknál: 
kb. 3 m, így a “b” felvételegységek transzektirányú kiterjedését ezen értékekben határoztuk meg. Mindebből 
következően a nem egy ölelésében, hanem két vagy több társulás találkozásánál lévő Fallopia-állományok 
megfelelő oldali átmeneti zónája különböző kiterjedésű lehet – az érintett társulások fő társulástípusokba 
tartozásától függően. A jelenségről alkotott kép tovább finomítható a (fő társulástípusokon belüli) különböző 
társulások – BAGI (1997) szóhasználatával élve – “beengedő” vagy ellenálló tulajdonságának vizsgálata 
céljából. 
Megfigyelhető volt továbbá, hogy a Fallopia × bohemica-állományoknak a különböző fő társulástípusokban 
(lágyszárú, cserjés, erdő-~) jelentkezve eltérő az a sarjtelep-mérete, amelyben már megnyilvánul (majdnem 
teljesen) egynemű, összefüggő zárt növényzeti foltot képező tulajdonsága. Az általunk előzetesen ún. 
“egyneműfolt-képző minimálterület”-nek nevezett felületnagyság a fő társulástípusok esetében átlagosan az 
alábbi méretűeknek bizonyult. Lágyszárú társulásokban: kb. 1,5 × 1,5 m, cserjetársulásokban: kb. 2 × 2 m, 
erdőtársulásokban: kb. 3 × 3 m. Ezeknél kisebb területű Fallopia-polikormon még nem záródik olyan 
mértékben, ami a szomszédos társulás fajainak szinte teljes kiszorítását eredményezné. Ez a jelenség 
összefüggésbe hozható az egyik mintavételi egység (“b”) helyeként alkalmazott átmeneti zóna 
értelmezésével. Eszerint az egyes “egyneműfolt-képző minimálterületek” mérete alatt maradó invazív foltok 
tkp. az átmeneti zónákkal (“b”) rokoníthatók. Éppen ezért társulás-transzektfelvételek a különböző 
társulástípusonként csak a fenti értékeket meghaladó Fallopia-állománynagyságok esetében készülhettek. (A 
módszereknél említett módosított minimiareál vonatkozások miatt a ténylegesen felvehető méretű 
állományok ezeknél is nagyobbak voltak.) 
A Fallopia × bohemica állományaiból, társuláskörnyezetükről, valamint átmeneti zónájukból készült, 
ilymódon esetenként 3 cönológiai felvételt tartalmazó táblázatok kiértékelésére itt most nem térünk ki. 
Ugynakkor azonban az elözönlésnek kitett társulás és a Fallopia-állomány – mint két cönológiai egység – 
“átfedési viszonyaira” jellemző ismérvek egyikeként már előzetesen is elmondható, hogy az előbbit alkotó 
fajok életképessége az átmeneti zónában a Fallopia-folt belseje felé fokozatosan csökken (V = 1 –> 4), majd 
ez eltűnésükhöz vezet. Másrészt megállapítható, hogy a Fallopia × bohemica társulásképessége az esetek 
túlnyomó többségében minimális. Ez az elözönlésnek kitett társulástól függően némiképp változhat, de 
majdnem mindig összefüggő zárt tömegben (S = 5) lép fel. Erdőtársulásokban (pl. Leucojo aestivi-Salicetum 
albae) találkozhatunk némiképp kisebb borítású, de itt is majdnem összefüggő telepeivel (S = 4), az 
“egyneműfolt-képző minimálterületét” el nem érő foltjaival (S = 3), kis csoportjaival (S = 2), olykor 
rizómadarabokból kihajtott pionír egyedeivel (S = 1). Utóbbiak (S = 3, 2, 1) valójában minden bizonnyal 
csak a sarjtelep-növekedés fiatalabb állapotait képviselik. 
Már az eredmények előzetes értékeléséből is kitűnik, hogy ezen – általunk hosszú távon a humid, mezofil 
régiók egyik legveszélyesebb bioradírjának tartott – özönnövény egyrészt elsősorban az ember vagy a víz 
által bolygatott felszíneken, másrészt nemcsak egy-egy társulás ölelésében, hanem sokszor két vagy több 
társulástípus találkozásánál, azok érintkezési, ill. egymásba átmenő zónájában, intercönotikus gap-jeiben – 
mint gyengeségi zónákban – tud lábra kapni. 
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Summary 
Experiences on a method used for coenological investigations of 

Fallopia × bohemica stands in Western-Hungary 
L. BALOGH 

 

Stands of Fallopia × bohemica (an adventive East-Asian element of the Hungarian flora) were 
investigated from coenological point of view in the south-western part of Vas County. We have those plant 
associations that were found neighbouring and threatened by the invasive (hybrid) Japanese knotweed stands 
recorded. The paper also informs about a transect method as well as the experiences derived from its use. The 
transect included the neighbouring association (“a”), the overlapping zone (“b”) and the Fallopia-stand (“c”). 
The aim of this method was to prove the extent of overlapping of these vegetation types and of species 
diversity loss. 
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