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I.

BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ZÉS 

A ruderális területek ütköz zónának is felfoghatók, többféle értelemben is. 

Itt találkozik egymással a szegetális növényközösség, az antropogén 

hatásoknak leger sebben kitett term helyek összessége és a természetes 

vegetáció tagjai. Az utóbbiak lehetnek az si, természetes vegetáció 

kultúrhatás toleráns fajai is. Az agrotechnika és a herbicidek hatásai ide már 

kevésbé érnek el vagy jellemezhetjük úgy is, hogy hatásuk kevésbé 

befolyásolja a növényközösség életét. Ütköz zóna abban az értelemben is, 

hogy félúton találhatók az emberi települések és az agrobiocönózisok 

között.

A huszadik században felgyorsult a Szigetköz kutatása és hazánk, 

növénytanilag legjobban kikutatott területévé vált. Ez a megállapítás 

azonban f leg a Szigetköz ártéri, hullámtéri területére vonatkozik. A mentett 

oldali terület szinte teljes egészében mez gazdasági m velés alatt áll. A 

szigetközi szegetáliák teljes részletesség , kimerít  vizsgálatát Czimber

(1992) végezte el. A ruderáliák azonban továbbra is kikutatlannak 

számítottak. Mindezen indokok arra késztettek bennünket, hogy 1990-t l

kezd d n, kutatásunk tárgyává tegyük a szigetközi ruderális területek 

gyomvegetációját. Jelen disszertációban az eltelt másfél évtized 

tapasztalatairól szeretnénk beszámolni.  

Célunk a szigetközi ruderális gyomvegetáció florisztikai feldolgozása volt, 

valamint a ruderális közösségeket alkotó elemek (makro- és 

mikroszervezetek) közti inter- és intraspecifikus hatások kimutatása. 

Kutatásaink 1990 és 2003 között kiterjedtek a Szigetköz teljes területének 



magasárterére. Abból indultunk ki, hogy a ruderáliák felépítése függ a 

term hely jellegét l (közeg, mikroklíma stb.) és a fajkészlett l, ezért ezek 

összességét kell figyelembe vennünk.  

1. Célul t ztük ki annak vizsgálatát, hogy a fajok rendszertani helyzete 

milyen relációban van el fordulásuk gyakoriságával illetve 

borítottsági értékeikkel. 

2. A gyomflóra, feltételezésünk szerint hasznos jelz rendszer lehet a 

klímaváltozások kutatásában. Megvizsgáltuk ezért a gyomok 

flóraelemek szerinti megoszlásának esetleges megváltozását ill. 

ennek okait. 

3. A fenti okok miatt célul t ztük ki a ruderális gyomok életforma-

spektrumának analízisét. 

4. Vizsgálatunk tárgyává tettük annak eldöntését, hogy a gyomok 

h klíma-értékek szerinti megoszlása vajon indikálja-e a globális 

felmelegedés hatásait. 

5. Indikálják-e a gyomfajok a Fels - és Alsó-Szigetköz közötti 

talajvízszint különbséget illetve változást? 

6. Szándékunkban áll megvizsgálni, hogy a ruderáliák milyen fokú 

degradációt mutatnak, összevetve a természetes vegetáció 

állapotával.

7. Megkíséreljük bemutatni, hogy a herbológiai ismereteket integrálni 

lehet interdiszciplináris témakörökben. Továbbá rá fogunk mutatni a 

fajok kultúrtörténeti jelent ségére is. 



8. A gyomok közötti interspecifikus korrelációk feltárásával a talajban 

él  mikroszervezetekkel való kapcsolat lehet ségeire utaló 

nyomokat keresünk.  



II.

ANYAG ÉS MÓDSZER 

1. A kutatás helyszíne és id pontjai

Kutatásunk helyszínei a Szigetköz kistáj magasártéri, avagy mentett oldali 

területének ruderális term helyei. Kutatásunk konkrét helyszínéül a taposott 

útszéleket, árokpartokat, mezsgyéket és a szántószegélyeket övez  ruderális 

zónákat választottuk. A felvételezéseket kiterjesztettük a Fels - és az Alsó-

Szigetköz területére is. A szántószegélyi ruderáliák esetében gabonafélék és 

kapás kultúrnövények táblái mentén is felvételeztünk.  

El ször 1990 és 1991 júniusa és augusztusa között felvételeztünk a teljes 

Szigetköz területén . Közigazgatásilag a Fels -Szigetközben Arak, 

Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Halászi, Hédervár, Lipót, 

Novákpuszta és Püski települések határában dolgoztunk. Az Alsó-

Szigetközben Dunaszeg, Dunaszentpál, Gy r, Gy rladamér, Gy rújfalu,

Gy rzámoly, Vámosszabadi, Vének és Zsejke határában felvételeztünk.  

A második felvételezési id szak 2001 és 2003 júniusa és augusztusa között 

történt a teljes Szigetköz területén. Ekkor a Fels -Szigetközben Arak, 

Darnózseli, Halászi, Lipót és Novákpuszta, az Alsó-Szigetközben pedig 

Gy rújfalu, Dunaszentpál, Kisbajcs és Zsejke települések határában 

vizsgálódtunk.

2. A kutatás módszere 

Kutatásaink módszeréül a gyomfelvételezést választottuk. A gyomnövények 

meghatározásához a következ  munkák adtak felbecsülhetetlen segítséget: 

Csapody (1961), Godet (1991), Jávorka (1937), Jávorka – Csapody (1972, 



1975), Polunin (1981), Radics (1998), Seregélyes – Szollát (é.n.), Simon 

(1992, 2000), Soó – Jávorka (1951), Soó – Kárpáti (1968), Steinbach (1998, 

1999) és Turcsányi – Siller (é.n.). A növények nevezéktanában Priszter

(1998) m vére támaszkodtunk. 

A gyomfelvételezések módszertani problémáinak áttekintése után 

(Reisinger, 2000; 2001, Németh, 2001) Braun – Blanquet becslési

módszerét választottuk. A gyepes területek minimumareálja a legtöbb 

szerz nél 2x2 méteres négyzet (pl. Jakucs, 1981a, b; Lenkei, 1993; 

Reisinger, 2000 etc.). Vizsgálatainkban mi is ezt az értéket választottuk. 

Az adatgy jtés 1990-1991-es id szakában a Fels -Szigetköz területén 55, az 

Alsó-Szigetközben pedig 51 mintateret felvételeztünk. Összesen tehát 106 

négyszögben vizsgálódtunk. A 2001 – 2003 –as id szakban a Fels -

Szigetköz területér l 97, az Alsó-Szigetközb l 51 felvételezési négyszögben 

dolgoztunk. Összesen tehát 148 mintatérben. A teljes vizsgálati id szakra

(1990-2003) összesen 254 mintatér adatait értékeltük ki. 



III.
EREDMÉNYEK

A Szigetköz ruderális gyomvegetációjának kutatása során a következ
eredményeket kaptuk: 

1. A szigetközi ruderáliákon összességében 144 növényfajt 

felvételeztünk. A családok fontossági sorrendjében az Asteraceae áll 

legelöl a fajok több mint 22 százalékával, majd ezt követi a Poaceae,

15 százalékot meghaladó arányával. A ruderális fajoknak tehát közel 

40 százaléka két családból került ki. A legnagyobb borítási értéket az 

Asteraceae család (~ 22%) mutatja, megel zve itt is a Poaceae-t

(~15%). Megállapítottuk, hogy a szegetáliákon ill. a ruderáliákon a 

kétszik -egyszik  arány teljesen azonos. Vizsgálatainkból kiderült, 

hogy a magasabb fejlettség , herbicideknek jobban ellenálló 

családokból került ki a ruderális fajok kb. 25 százaléka. 

Megfigyeltünk csekély biodiverzitás besz külést a ruderális 

term helyeken is az évtized során, ám annak mértéke nem volt 

jelent s.

2. Megállapítást nyert, hogy a szigetközi ruderáliák gyomjainak közel 

50 százaléka eurázsiai flóraelem (71 faj). Ez az érték több mint 

kétszerese az országos átlagnak. Meglep  módon a szubmediterrán 

elemek száma is 2,5-szerese az országos átlagnak, vagyis az összes 

faj 45,8 százaléka. Leszögezhet , hogy a szigetközi ruderáliákon a 

szubmediterrán elemek aránya megn tt. Az aránybeli növekedés 

mögött feltételezhet  a globális felmelegedés hatása is.  



3. A ruderális növények közel fele (47%) a hemikryptophyta életforma 

csoportba tartozik. Irodalmi adatokból tudjuk, hogy a szegetáliákon 

a therophyta arány eléri a 64,6 százalékot, de ruderális területen is 

meghaladta a 33 százalékos részesedést. Az egyévesek jobban 

tudnak alkalmazkodni a széls ségekhez. A kedvez tlen id szakokat

mag életszakaszban tudják átvészelni. Utóbbi f leg a mediterrán 

növények sajátossága. A száraz id szakokat átvészelni segít

keményhéjúság, szintén az egyévesek jellemz  tulajdonsága. 

Ujvárosi-rendszerében a ruderális fajok több mint 22 százaléka 

tartozik a T4 életforma csoportba. Borítási értékük is elérte a 21 

százalékot. A therophyta egyévesek összes fajszáma a ruderáliákon 

felvételezett fajok 36,61 százaléka volt, összes borításuk pedig 

23,1579 százalékot tett ki. A magas therophyta arány szintén jelzés 

érték  lehet a globális felmelegedés szempontjából.  

4. H klíma indikátorértékek szerint igen jelent sen csökkent az évtized 

során (~31%) a lomberdei klíma (T5) fajainak átlagborítása a 

szigetközi ruderáliákon. Megállapítottuk, hogy a visszaesés 

kilencven százalékát 10 faj borításcsökkenése tette ki. Igen 

jelent sen esett az Achillea collina (- 8,19%), Poa pratensis (- 3,6%) 

és a Calamagrostis arundinacea (- 3,2%) borítása. A tíz faj fele G1-

es életformájú növény. N tt vagy meghaladta a szegetális értékeit az 

évtized során a következ  ruderális növények borítása: Amaranthus

retroflexus, Cynodon dactylon, Setaria viridis, Sorghum halepense. 

Mindegyikük szárazságt r  C4-es anyagcseréj  növény. Globális 

melegedéskor kompetíciójuk növekedhet a kultúrnövényekkel 



szemben (Solymosi, 2005). A melegedés különösen kedvez a 

mediterrán származású fajoknak. A melegkedvel  gyomfajok 

borítási értékeinek növekedése hosszú távú változásokra enged 

következtetni. A vizsgált évtizedben a legfontosabb 13 darab C3-as

gyomfaj közül nyolc borítása csökkent. A fenti adatok arra utalnak, 

hogy a globális felmelegedés hatásai a Szigetköz területén is 

jelentkeznek.

5. A W- ökológiai indikátorérték alapján 1991-es felvételezési adataink 

még semmi változásra nem utaltak. A talajvízszint normál állapotát 

jelezték. A W-értékek görbéi a talajvízszint csökkenés esetén 

egypólusúvá válnak (Czimber, 1992). Az 1991 és 1999 közötti 

adatainkból már látszik, hogy a W- értékek görbéi egypólusúvá 

váltak, ami jelzi, hogy a vizsgált terület szárazabb lett, a talajvízszint 

ingadozik. Megállapítható, hogy az elmúlt esztend kben csökkent a 

nedvesebb él helyeket kedvel  ruderális fajok aránya és n tt a 

szárazabb élettereket el nyben részesít k fajszáma. Az 1991 és a 

2001-2003-as adatok összevetéséb l kiderül, hogy a jelent s

borítású, nedvességet kedvel  fajok egyike sem mutat növekedést. A 

Fels -Szigetközben a vizes él helyeket kedvel  fajok borítási értékei 

a felére csökkentek. Kivétel az üde vízháztartást kedvel Ambrosia

artemisiifolia borítási értéke, ami a Fels -Szigetközben megn tt. A 

parlagf  azonban arid toleráns faj, szubletális víztelítettségi deficitje 

70 százalék feletti.  Felvételezéseink az Alsó-Szigetközben nem 

mutattak ki jelent s talajvízszint változást. A fels -szigetközi adatok 

azonban a talajvízszint csökkenésére engednek következtetni. A 



gyomfajok tehát indikálták a Fels - és Alsó-Szigetköz közötti 

talajvízszint változást.

6. A ruderális gyomvegetáció degradációra utaló fajainak számaránya 

73 százalékos. Ez önmagában nem is váratlan érték. Meglep

viszont, hogy hullámtéri természetes vegetációban is felvételeztünk 

71 százalékos degradációs fajarányt. Kevey (2004) ugyanerr l a 

jelenségr l számol be a Fels -Szigetköz fehér f zligetei esetében.

7. Rámutattunk a ruderális gyomfajok kultúrtörténeti és medicinális 

szerepére. Egy konkrét szentírástudományi példán bizonyítottuk, 

hogy a herbológiai és biblikus ismeretek integrációjával új 

szemléletmód, az elvont nyelvnek és jelképeknek egészen új 

módozatai jönnek létre.  

8. A ruderális gyomok közül 90 faj esetében találtunk 

mikorrhizáltságra utaló irodalmi adatot. Ez az összes faj 67,2 

százaléka. A Caryophyllaceae család ruderális tagjai nem 

mikorrhizáltak. Sok mikorrhizált ruderális faj van az Asteraceae

(69%), Lamiaceae (75%) és a Leguminosae (55%) családokban. 

Igen magas a Poaceae család mikorrhizáltsági foka (90%). Minden 

fajára találtunk irodalmi adatot mikorrhizáltságra a Rosaceae,

Apiaceae és a Plantaginaceae családoknak. Kimutattunk hét olyan 

ruderális gyomfajt, amelyeknek relatíve magas W-érték mellett n tt

a borítási értéke a szárazabbá váló Fels -Szigetközben. Mind a hét 

faj esetében találtunk mikorrhizáltsági adatot, ami a felszívófelületek 



növelésével magyarázatul szolgálhatna e fajok területhódítására. 

Ellenben az Amaranthus retroflexus W5 értékkel, jelent s

borításcsökkenést szenvedett el a Fels -Szigetközben. Irodalmi 

adatok szerint nem mikorrhizált faj. Interspecifikus 

korrelációszámításaink arra engednek következtetni, hogy a 

mikorrhizált és nem-mikorrhizált gyomfajok között bizonyos térbeli 

elkülönülési trend érvényesül. A mikro- és makroszervezetek közötti 

relációk további vizsgálatokat igényelnek.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy munkánk új, tudományos eredményei 

az alábbiak: 

- A szigetközi ruderáliákon 144 gyomfaj került el , a fajok 

száma és a borítottság értéke alapján az Asteraceae család áll 

az els  helyen. 

- A felvételezett gyomfajok ötven százaléka az eurázsiai 

flóraelemhez tartozik. A szubmediterrán elemek aránya 

megn tt, a növekedés oka feltételezhet en a globális 

felmelegedésben kereshet .

- Megn tt a C4-es anyagcseréj , szárazságt r  növények 

jelent sége.

- Megállapítottuk, hogy csökkent a nedves helyeket kedvel

ruderális fajok aránya. 
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