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Összefoglalás: Jelen dolgozat a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) megjelenésének és korai terjedésének
rekonstruálásával foglalkozik a Kárpát-Pannon térségben herbáriumi példányok vizsgálata alapján. Ausztria,
Magyarország és Szerbia területén, a hat legjelentősebb gyűjteményben több mint 450 példányt vizsgáltunk
meg. Az inváziós viselkedésű, rendkívül allergén gyom korai terjedését a térségben az 1907 és 1927 között
gyűjtött példányok alapján, térképen ábrázoltuk. A herbáriumi adatok alapján a parlagfű első behurcolásának
időpontját az eddig ismertnél korábbi, 1907-es dátumban állapítottuk meg. Eredményeink szerint a faj a DunaTisza-közén és északkelet Magyarországon szintén a korábban feltételezettnél hamarabb jelent meg és terjedt
szét, ezzel ugyanakkor megerősítve azokat a korábbi közléseket, amelyek a nevezett területeket a vizsgált térség
vonatkozásában a parlagfű behurcolásának legkorábbi helyszínei között említették. Mindezek az adatok tovább
erősítik annak vélelmét, hogy a parlagfű behurcolása Európa keleti részébe jóval később következett be, mint
a kontinens nyugati felében.

Bevezetés
Az inváziós fajok egyes területekre történő behurcolásának, majd ezt követő szétterjedésének vizsgálatához hasznos eszköz a herbáriumi anyagok tanulmányozása (Pyšek 1991,
Pyšek és Prach 1993, 1995, Mihulka és Pyšek 2001, Saltonstall 2002, Lavoie et al.
2005, 2007), de természetesen számolnunk kell e módszer korlátaival, hiányosságaival
is (Delisle et al. 2003, Chauvel et al. 2006). A herbáriumi példányok térképen megjelenített adatai segíthetnek azonosítani: (i) az első behurcolás helyét, (ii) az egykori
alapító populációk lokalizálását, (iii) a legkorábbi szétterjedési útvonalakat az újonnan
meghódított térségben, (iv) a szétterjedés sebességét, (v) és más, az adott inváziós faj
korai terjedésével kapcsolatos adatokat.
A közelmúltban az Ambrosia artemisiifolia L. terjedését sikerrel tárták fel herbáriumi
tanulmányok révén Franciaországban, ahová Észak-Amerikából hurcolták be a növényt
(Chauvel et al. 2006), valamint a kanadai Québec-ben, ahol ugyan őshonos a parlagfű, de
kultúrterületeken rohamos terjedésnek indult (Lavoie et al. 2007).
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Kelet-Európában, ahol e tájidegen faj legnagyobb populációi találhatók (Déchamp
és Méon 2002, Makra et al. 2004, Kazinczi et al. 2008a, Déchamp et al. 2009), teljes
körű herbáriumi vizsgálatot eddig nem végeztek, bár Magyarországra vonatkozó parlagfű
elterjedési térképek több közleményből is ismertté váltak (Priszter 1960, Béres és
Hunyadi 1991), Erdős pedig a faj cönológiai viszonyait is elemezte (Erdős 1971). Más
kelet-európai országokra vonatkozóan az adatokat Makra és mtsai (2005), Kazinczi
és mtsai (2008a), illetve Oroszország vonatkozásában Reznik (2009) ismertették.
E közlemények alapján a parlagfű első behurcolása Kelet-Európába jóval későbbre
datálható, mint Franciaországba, ahol Chauvel és mtsai (2006) kimutatták, hogy az
A. artemisiifolia botanikus kertekben már 1763-tól jelen volt, 1863-tól pedig adventív
fajként a spontán flórában is megtelepedett, amit herbáriumi példányok bizonyítanak.
Svájcban a parlagfű jelenléte szintén több mint 100 éve ismert, de terjeszkedése ott csak
a közelmúltban vette kezdetét (Taramarcaz et al. 2005).
Kelet-Európára vonatkozóan néhány közlemény az A. artemisiifolia első adataként
egy 1908-ban, más esetben, 1910-ben Orsovánál gyűjtött példányt említ (pl. Béres és
Hunyadi 1991, Fărcăşescu és Lauer 2007, Hodisan et al. 2007, Kazinczi et al. 2008a),
amelynek forrása egy szűkszavú beszámoló a Botanikai Szakosztály korabeli üléséről (vö.
Moesz 1910). Más közlemények a dátumot nem konkretizálva, úgy foglalnak állást, hogy
a faj behurcolása a XX. század elején történt, feltehetően az Osztrák-Magyar Monarchia
adriai kikötői felől, valószínűsíthetően mezőgazdasági szállítmányok szennyezőjeként
(pl., Szigetvári és Benkő 2004, Makra et al. 2005). Említést érdemel még, hogy valamivel később, 1918-ban, Oroszország fekete-tengeri kikötőiben is megtalálták az
A. artemisiifolia-t (Reznik 2009), ami a kelet-európai populációk esetleges keleti irányból
történő bevándorlásának lehetőségét is nyitva hagyja.
A fentiek alapján úgy véljük, hogy a parlagfű első kelet-európai behurcolásának ideje
és helye, valamint korai terjedésének menete még nem kellőképpen tisztázott. A meglévő
eredmények több vonatkozásban bizonytalanok, illetve részben nem kezelhetőek új,
független adatokként, mivel megállapításaik ugyanazon korábbi forrásokon alapulnak.
Ezért jelen dolgozat céljául azt tűztük ki, hogy herbáriumi adatokra alapozottan tárjuk
fel az A. artemisiifolia kelet-európai előfordulásának korai helyzetét, és dokumentáljuk
elterjedésének megindulását a régióban.

Anyag és módszer
Kutatómunkánk során az alábbi herbáriumok Ambrosia anyagát (döntő többségükben A. artemisiifolia
herbáriumi példányokat) vizsgáltunk át: Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár Herbarium
Carpato-Pannonicum és Herbarium Generale (BP); Savaria Múzeum Herbáriuma, Szombathely (SAMU);
Móra Ferenc Múzeum Herbáriuma, Szeged (SZE); az Ausztriai Természettudományi Múzeum Herbáriuma,
Bécs (W); a Szerb Természettudományi Múzeum Herbáriuma, Belgrád (BEO); Belgrádi Egyetem, Botanikai
Intézet és Botanikuskert Herbáriuma, Belgrád (BEOU). Az átvizsgált példányok faji hovatartozását morfológiai
bélyegek alapján minden esetben ellenőriztük. A herbáriumi cédulákon található információkat összegyűjtöttük
és elemeztük, majd a legrégebbi példányok adatai alapján – ami jelen esetben az 1907-től 1927-ig gyűjtött
példányokat jelentette – elkészítettük az A. artemisiifolia elterjedési térképét a vizsgált régióra vonatkozóan.
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Eredmények és megvitatásuk
A felkeresett herbáriumokban összesen az A. artemisiifolia mintegy 450 példányát vizsgáltuk meg. Ezek közül a hat legrégebben gyűjtött példány az 1907 és 1912 közötti
időszakból származott Orsováról és Herkulesfürdőről (ma Orşova és Băile Herculane;
Kelet-Bánság, Románia). Megjegyzendő, hogy a két említett lelőhely csak mintegy 40
km távolságra esik egymástól. A hat példány közül négyet Budapesten (BP), kettőt pedig
Bécsben (W) őriznek. Az 1913 és 1921 közötti időszakból, amely az I. világháborút
(1914–1918) is magában foglalta, egyetlen parlagfű példányt sem találtunk az általunk
vizsgált herbáriumokban. Ezzel szemben az 1921 utáni évekből nagyobb számban
kerültek elő herbáriumi példányok több megvizsgált gyűjteményből. Ezek közül a 20
legrégebbi példányt, amelyeket 1922 és 1927 között gyűjtöttek a mai Magyarországhoz
és Horvátországhoz tartozó lelőhelyekről, kivétel nélkül az MTM Növénytár (BP) őrzi.
A fenti időszakot követően a herbáriumi anyag gyors gyarapodását figyeltük meg, ám
ezek a példányok vagy a korábban már ismert lelőhelyekről, vagy azok közvetlen környezetéből származtak, s így érdemben nem járultak hozzá a parlagfű korai elterjedésének megismeréséhez. Ezért az A. artemisiifolia kelet-európai megjelenését és korai
terjedésének kezdeti szakaszát az 1907 és 1927 között gyűjtött 26 herbáriumi példány
alapján mutatjuk be (1. ábra).
A lelőhelyek földrajzi elhelyezkedése alapján valószínű, hogy egymástól független
behurcolások eredményezték az A. artemisiifolia megjelenését Orsova környékén az
1900-as évek elején, illetve a Dráva-menti, napjainkban magyar és horvát illetőségű
területeken az 1920-as években (1. ábra). Az utóbbi behurcolásról és a faj környékbeli
gyors terjedéséről több közlemény is beszámol (pl. Béres és Hunyadi 1991, Béres 2003,
Szigetvári és Benkő 2004, Makra et al. 2005, Kazinczi et al. 2008a), és az inváziót
az I. világháború alatt Magyarországon áthaladó kereskedelmi szállítmányok jelentős
megnövekedésére vezeti vissza. A herbáriumi példányok arra nézve is egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak, hogy a parlagfű már 1926-ban megjelent mind a Duna-Tiszaközén, mind pedig az Alföld északkeleti részén, a Nyírségben (1. ábra). Ez módosítja azon
korábbi ismereteinket, amelyek szerint a faj a Duna-Tisza-közét az 1960-as évek elején,
Északkelet-Magyarországot pedig csak 1965 után érte el (pl. Béres és Hunyadi 1991).
Az Orsováról, illetve Herkulesfürdőről származó hat legrégebbi példány (1907–
1912) mindegyikét más-más személy gyűjtötte be (2. ábra). Ez arra utal, hogy a korabeli
botanikusok a parlagfű megjelenésének dokumentálására komoly figyelmet fordítottak.
Akkoriban, hazai szakmai körökben már ismert volt ez az Észak-Amerikában őshonos
növény, amely a mezőgazdasági termékek kereskedelméhez kapcsolhatóan az eredeti
elterjedési területén kívüli helyeken is felbukkant (Ascherson 1874, Carriet 1880,
Olivier 1904). Minden jel szerint a budapesti és a bécsi herbáriumban az orsovai gyűjtéseket megelőzően már megtalálhatóak voltak az A. artemisiifolia préselt példányai,
a nemzetség más fajainak példányaival együtt. Ismert például, hogy Haynald Lajos
(*1816–†1891) hatalmas magángyűjteménye az érsek halála után a Növénytárba került,
és ez a gyűjtemény az Ambrosia nemzetség több fajának számos példányát tartalmazta,
köztük természetesen az A. atremisiifolia-ét is. Tehát az A. artemisiifolia első felkutatóinak
megfelelő előismeretei lehettek, és minden eszköz rendelkezésükre állt a begyűjtött
példányok megbízható azonosításához.
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1. ábra Az Ambrosia artemisiifolia L. korai elterjedése a Kárpát-Pannon térségben, a legkorábbi ismert
herbáriumi adatok alapján. Az elterjedés első 10 évében (1907–1917) gyűjtött herbáriumi példányok
lelőhelyeit fekete négyzetek jelölik, a terjedés következő évtizedéből dokumentált újabb előfordulási
helyeket fekete körök jelzik. A térképen ábrázolt lelőhelyek nevei időrendben:
1907 – Orsova és Herkulesfürdő (jelenlegi nevük: Orşova és Băile Herculane);
1908, 1910 and 1912 – Orsova;
1922 – Ádánd, Görgeteg, Légrád (jelenleg: Legrad) és Kakonya között,
Murakeresztúr, Városhídvég (jelenleg: Szabadhidvég);
1923 – Kutas, Rinyaszentkirály, Újnép (jelenleg: Rinyaújnép);
1924 – Lábod, Tihany;
1925 – Nyírbakta (jelenleg: Baktalórántháza), Somogyvár, Szigetszentmiklós;
1926 – Balatonkeresztúr, Dunaharaszti, Halas, Mike, Ófehértó;
1927 – Nyírbakta, Siófok.
Figure 1. Early distribution of Ambrosia artemisiifolia in the Carpat-Pannon region based on the oldest
known herbarium specimens. Specimens collected during the first 10 years of its documented presence
in Eastern Europe (1907–1917) are marked by filled squares. Those collected during the following 10 years
of its spread in this region are shown by filled circles.
Names of the localities shown on the map in chronological order:
1907 – Orsova and Herkulesfürdő (today: Orşova and Băile Herculane);
1908, 1910 and 1912 – Orsova;
1922 – Ádánd, Görgeteg, between Légrád (today: Legrad) and Kakonya, Murakeresztúr, Városhídvég
(today: Szabadhidvég);
1923 – Kutas, Rinyaszentkirály, Újnép (today: Rinyaújnép);
1924 – Lábod, Tihany;
1925 – Nyírbakta (today: Baktalórántháza), Somogyvár, Szigetszentmiklós;
1926 – Balatonkeresztúr, Dunaharaszti, Halas, Mike, Ófehértó;
1927 – Nyírbakta, Siófok.
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2. ábra Az első hat, Kárpát-Pannon térségben gyűjtött Ambrosia artemisiifolia példány
herbáriumi lapjainak cédulái:
a) Herkulesfürdő, 1907. X. 3.; b) Orsova, 1907. VIII. 21.;
c) Orsova, 1908. VIII. 20.; d) Orsova, 1908. VIII. 11.;
e) Orsova, 1910. IX. 14.; f) Orsova, 1912. VIII. 31.
(az „a” és „d” jelű példányokat Bécsben, a többit Budapesten őrzik).
Figure 2. Labels of the oldest Carpat-Pannonian herbarium specimens of Ambrosia artemisiifolia
collected between 1907 and 1912:
a) Herkulesfürdő, 1907. X. 3.;
b) Orsova, 1907. VIII. 21.;
c) Orsova, 1908. VIII. 20.;
d) Orsova, 1908. VIII. 11.;
e) Orsova, 1910. IX. 14.;
f) Orsova, 1912. VIII. 31.
(specimens „a” and „d” are deposited at W, others at BP).

Az első tudósító a parlagfű megjelenéséről a korabeli Magyarország területén Jávorka
Sándor (*1883–†1961) volt, aki a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Botanikai Szakosztályának ülésén 1910-ben megtartott előadása keretében a faj Orsovánál
gyűjtött herbáriumi példányát be is mutatta a hallgatóságnak (vö. Moesz 1910). A szakülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint a jelen lévők soraiból, ahol a kor több neves
botanikusa is helyet foglalt (Gombocz E., Greguss P., Klein Gy., Lengyel G., Mágocsy73

Csontos P. et al.

Dietz S., Moesz G., Thaisz L., Tuzson J.) senki sem vonta kétségbe a flóránkra nézve új
adat helytállóságát, ámbár Thaisz Lajos (*1867–†1937) hozzászólásában megemlítette,
hogy a Budapesti Kísérleti Állomás földjén ő már 1888-ban látta a parlagfüvet, amely
azonban hamarosan eltűnt a területről (vö. Moesz 1910). [Érdekes, hogy nagyjából ezzel egyidejű (1883. évi) az első ausztriai alkalmi előfordulás adata is; Essl et al. 2009.]
Thaisz Lajos megfigyelését herbáriumi példány sajnos nem támasztja alá. Mivel más,
Budapestre vonatkozó előfordulási adat ezt követően még hosszú ideig nem vált ismertté,
a parlagfű Thaisz által jelzett felbukkanását egy korai, sikertelen behurcolási eseményként
értékelhetjük. Az inváziónak ez a mintázata − ami a teljes megtelepedést megelőző alkalmi
(ephemerophyton) jelenlétet is magában foglalja − egyébként más behurcolt fajok kapcsán
is ismert, általános invázió-biológiai jelenség (Tamás 2000, Brundu et al. 2001).
Az átvizsgált anyag alapján Jávorka az első A. artemisiifolia példányt 1910-ben
gyűjtötte Orsován (2. ábra, „e”), így minden bizonnyal ezt a példányt mutathatta be a
szaktársaknak, ugyanazon év telén (december 14.) a 162. szakosztályülésen. Nagyon
valószínű tehát, hogy Jávorkának, és az 1910-ben bemutatott példányt megszemlélő
többi botanikusnak nem volt tudomása az Orsova és Herkulesfürdő mellől származó,
1907-ben és 1908-ban gyűjtött példányokról. Mi több, az 1907-ben gyűjtött példányokról
(2. ábra, „a és b”) mindezideig egyetlen, a parlagfű közép-európai meghonosodását
tárgyaló közlemény sem tett említést. Néhány közleményben olyan utalás is szerepel,
ami egy 1908-as behurcolási évet Jávorka nevével kapcsol össze (pl. Béres és Hunyadi
1991, Béres 2003., Kazinczi et al. 2008a, Novák et al. 2009). Véleményünk szerint ez
arra vezethető vissza, hogy Jávorka kézírása valóban szerepel egy Scholz által 1908ban gyűjtött példányon (2. ábra, „c”). Ugyanakkor, jelen munkánk során egyetlen olyan
herbáriumi példányt sem találtunk, amit Jávorka Sándor 1910 előtt gyűjtött volna.
Az Orsován és Herkulesfürdőn 1907-ben gyűjtött, és jelenleg Budapesten (BP), illetve
Bécsben (W) megtekinthető egy-egy példány az eddig ismerthez képest valamelyest
korábbra helyezi az A. artemisiifolia első megtelepedésének idejét Közép-Európában,
és egyben megerősíti, hogy ez volt az a térség, ahol a parlagfű elsőként honosodott meg
Európa keleti régiójában. Annak ellenére, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején
nyilvánvaló érdeklődés mutatkozott e faj iránt, nincs egyértelmű bizonyítéka annak, hogy
a parlagfű 1907 előtt jelen lett volna Közép-Európában − mindössze Thaisz személyes
közlése utal egy 1888-as budapesti felbukkanásra. Ugyanakkor az a tény, hogy 1907-ben
egyszerre két, egymástól 40 km-re fekvő helyről is előkerült a parlagfű, majd Orsováról
1912-ig még több alkalommal is begyűjtötték, azt sejteti, hogy akkoriban már lehetett
a környéken a fajnak néhány megerősödött állománya. Hasonlóképpen, a délnyugatmagyarországi lelőhelyekről 1922-től folyamatosan, viszonylag nagyobb számban a
herbáriumokba kerülő példányok is arra utalnak, hogy az érintett országrészben akkoriban
már jelentős területeket hódíthatott meg a parlagfű.
A sikeres invázió mindezen jegyei ellenére, az általunk elvégzett herbáriumi kutatás
azt tárta fel, hogy a parlagfű behurcolása a vizsgált Kárpát-Pannon régióba mindenképpen
később történt meg, mint Nyugat-Európába. Oroszország területén a parlagfű még
később lépett fel mint a korabeli Osztrák-Magyar Monarchia területén (Reznik 2009).
Mindezek ellenére a kontinens eme keleti térségeiben a faj napjainkra sokkal nagyobb
területeket hódított meg mint Nyugat-Európában, és számos körzetben a legelterjedtebb
és a legtöbb allergiás megbetegedést okozó növényfajjá vált (Makra et al. 2004, 2005,
Kiss és Béres 2006, Kiss 2007, Kazinczi et al. 2008b, Déchamp et al. 2009, Novák et al.
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2009). Elszaporodásának mértékére jellemző, hogy a déli szelekkel e térségből kiinduló
pollentömegek már Lengyelországban is jelentős aeroallergénné tették a parlagfüvet
(Puc 2004, Smith et al. 2008). Életmenetének megismerésére, az ellene való védekezés
megoldásának keresésére széles körű kutatások zajlanak (Béres et al. 2006, Kőmíves et
al. 2006, Nagy et al. 2006, Tamás et al. 2006, Basky 2007, 2008, Kazinczi et al. 2007).
Ezek remélhetőleg elvezetnek e különlegesen sikeres invázió okainak megértéséhez és a
parlagfű okozta károk enyhítéséhez.
Köszönetnyilvánítás
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Ambrosia artemisiifolia a Kárpát-Pannon térségben
Previously unknown herbarium specimens back-date the first
introduction of Ambrosia artemisiifolia L. to Eastern Central Europe
and document its rapid spread in this region
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The introduction and early spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Eastern Central Europe
were reconstructed based on a study of all herbarium specimens of common ragweed deposited at six herbaria in
Austria, Hungary and Serbia (W; BP, SAMU, SZE; BEO and BEOU). More than 450 specimens were examined
and the oldest ones, collected between 1907-1927, were used to map the historical spread of this highly allergenic
invasive weed in Eastern Central Europe. The herbarium records back-dated the first known introduction of this
noxious weed to Eastern Central Europe as well as its early spread on the Danube-Tisza Interfluve, and also in
the North-Eastern part of Hungary thereby supporting the already recognized area where common ragweed is
thought to be introduced for the first time to this part of Europe. These data suggested that the introduction of
common ragweed to eastern part of Europe took place much later than to the Western part of the continent.
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