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Összefoglalás: A réti füzény (Lythrum salicaria L.) hazánkban gyakori, Észak-Amerikában számos kultúrváltozattal rendelkező lágyszárú faj, mely egyes térségekben özönnövényként igen elterjedt. Gyógyászati
alkalmazásáról már az ókorból származnak adatok: belsőleg többek között hasmenés, külsőleg sebek, vérzések,
visszerek, aranyér és ekcéma kezelésére használták. Összefoglaló munkánkban számos szakirodalmi forrás
feldolgozásával adunk áttekintést a fent említett növényről a következő szempontok szerint: a növény csírázási
körülményei, magprodukciója, elterjedése, növényi és állati interakciói, kromoszómaszám, valamint fő hatóanyagai, kiemelve a faj gyógyászati alkalmazási lehetőségeit és jelentőségét. Földfeletti virágos hajtása (Lythri
herba) hivatalos több gyógyszerkönyvben, napjainkban számos kutatás irányul többek között hasmenésellenes,
vércukorszint-csökkentő, véralvadásgátló, gyulladás-csökkentő, antimikrobás és antioxidáns hatásainak vizsgálatára.

Bevezetés, nevezéktan
A réti füzényt (Lythrum salicaria L.) az ókorban és a középkorban gyakran alkalmazott
gyógynövényként ismerték. Napjainkban gyógyászati felhasználása kevésbé jelentős,
azonban egyre több in vitro és farmakológiai kutatás alanyává vált: vizsgálatokat folytatnak népgyógyászati tapasztalatokon alapuló alkalmazási módjainak igazolására, valamint
új potenciális indikációs területei is előtérbe kerültek. Ezen okok miatt választottuk kutatásunk modellnövényévé a réti füzényt.
Hazánkban nedves rétek, mocsárrétek, patak- és tópartok gyakori növénye. A napjainkban gyógynövényként is ismert faj alkalmazása több évszázados múltra tekint vissza:
az ókori görögök és rómaiak főzet vagy folyékony kivonat formájában már alkalmazták.
Elnevezése egy ókori görög orvostól származik: a „lythron” szó vért jelent, amely valószínűleg vérzéscsillapító hatására vagy a virágok színére utal. A „salicaria” elnevezést
keskeny leveleinek a fűzfélékhez való hasonlatossága alapján kapta (Balogh 1986).
Hivatalos tudományos elnevezése mellett a faj L. tomentosum DC. és L. cinereum
Gris. néven is megtalálható a szakirodalomban (Tunalier et al. 2007). Angol elnevezései
között a növény purple loosestrife, blooming sally, purple willow-herb, rainbow weed,
spiked lythrum, salicaire és bouquet violet, német nyelvterületen Blutweiderich, franciául Salicaire, románul rǎchitan, svédül fackelblomster, törökül Tibbi hevhulma, finnül
rantakukka, a kínaiaknál Qian Qu Cai, Japánban ezo-misohagi, Bosznia-Hercegovinában
pedig Potočnjak néven ismert.
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Rendszertani jellemzők
A Lythrum salicaria a Magnoliophyta törzs Rosophytina altörzsébe, a Rosopsida
osztály Rosidae alosztályába, az ide sorolható Myrtanae főrenden belül a mirtuszvirágúak rendjébe (Myrtales) és a füzényfélék családjába (Lythraceae) tartozik. A család közel
25 nemzetséget és 550 fajt foglal magába, amelyek között trópusi fás szárúakat és mérsékelt égövi lágyszárúakat is találunk (Borhidi 2008).
A Lythrum nemzetségbe tartozó 35 faj (Evans 2008) többsége vizes élőhelyeken
gyakori (Borhidi 2008). Európában 10 fajuk, hazánkban ezek közül 6 taxon fordul elő.
Az alacsony füzény (L. hyssopifolia L.) Magyarország egész területén gyakori, a ves�szős füzény (L. virgatum L.) a középhegységekben és a Dunántúlon ritka, a Kisalföldön
szórványos, az Alföldön gyakori. A zsellérke füzény (L. thesioides M. Bieb.) előfordulhat
az Alföldön és a Duna-Tisza közén, a lenlevelű füzény (L. linifolium Kar. et Kir.) az
Alföldön és a Tiszántúlon, az apró füzény (L. tribracteatum Salzm. in Spreng.) pedig
az Északi-középhegységben és az Alföldön (Király 2009). Ez utóbbi két faj hazánkban
védettség alatt áll (Simon 2004).
Egyes források felhívják a figyelmet a Lythrum salicariá-hoz morfológiai szempontból hasonló taxonokra, melyekkel a botanikában nem jártas szemlélődők könnyen összetéveszthetik. Ide sorolható a Lythrum alatum Pursh, erdei deréce (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), kanadai gamandor (Teucrium canadense L.), egyes díszcsorba fajok
(Liatris aspera Michx., Liatris spicata L. Willd.), vízi lobélia (Lobelia cardinalis L.),
hússzínű selyemkóró (Asclepias incarnata L.), Vernonia noveboracensis (L.) Michx. és
Verbena hastata L. Valójában azonban ezek a fajok a lomblevél és virágzat morfológiája
alapján pontosan elkülöníthetők egymástól (1http, 2http, 3http).
Kereszteződés, kultúrváltozatok
Feltűnő virágai miatt számos kultúrváltozatot hoztak létre Amerikában a L. salicaria L.,
a L. alatum Pursh és L. virgatum L. fajokból (pl. Atropurpureum, Roseum Superbum,
Brightness, Lady Sackville, Robert and the Beacon, Dropmore Purple, Rose Queen, The
Rocket, Perry’s Variety, Happy Firecandle, Columbia Pink). Szaporításuk klónozással
történik, amely sterilitást eredményez: a klónok azonos hosszúságú bibével és porzóval rendelkeznek, kizárva a megtermékenyítés lehetőségét. Az 1900-as évek közepéig
virágzott a különböző változatok kereskedelme, azonban vizsgálatok kiderítették, hogy
habár ezek a klónok egymással valóban nem tudnak kereszteződni és szaporodni, a természetben előforduló Lythrum fajokkal viszont igen. Anderson és Ascher (1993) adatai
szerint amennyiben kultúrváltozatok natív populációkkal kereszteződnek, a magok csírázóképessége 30-100% közé tehető. Például a kereskedelemben „Morden Pink” néven
ismert L. virgatum egyedeit L. salicaria természetes populációi közé telepítve kereszteződést figyeltek meg; a magvak tetrazólium teszttel vizsgált életképessége ebben az esetben
83%-os értéket mutatott (Lindgren és Clay 1993). A növény terjedésének megállítása
érdekében a kultúrváltozatok árusítását betiltották (Ottenbreit és Stanniforth 1994,
Strefeler et al. 1996).
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Kromoszómaszám
A Lythrum nemzetség alap kromoszómaszáma (5) mellett haploid számként 10, 15, 25
és 30 jelenik meg, amely a réti füzényben 15, 25 vagy 30 lehet. A növény országonként
és földrészenként nagy genetikai változékonyságot mutat. A faj kromoszómaszámában
2n=60 variációt mutattak ki Norvégiából, Svédországból, Dániából, Hollandiából, Lengyelországból, Szlovákiából és Észak-Amerikából gyűjtött példányokban; ez az adat
Németország északi részén, Észak-Kelet Lengyelországban és Skandináviában 2n=50,
Izraelben és Japánban 2n=30 volt. Emellett a faj esetében aneuploidiát is megfigyeltek
2n=45 és 2n=59 adatokkal. Ontarioi populációkban 2n=50-60, Ottawában 2n=60 kromoszómaszámot állapítottak meg, hasonlóan egyes vizsgált francia mintákhoz (Mal et al.
1992).
Elterjedés és cönológiai adatok
A réti füzény eredetileg Európában, Ázsiában és Afrikában őshonos. Pollenszemeit megtalálták Kelet-Makedóniában pleisztocén kori üledékekben (Mal et al. 1992). Az 1800-as
években Európa és az amerikai kontinens közötti megnövekedett kereskedelmi forgalom
miatt kerülhetett a növény Amerikába; feltételezik, hogy a hajókban ballasztanyagként
használt talaj tartalmazott füzény-magvakat (Stuckey 1980). Egy másik elmélet szerint
az Amerikába bevándorló európaiak vitték magukkal gyógyászati és díszítő értéke miatt
(Mal et al. 1992), de a magok Európából importált birkák nyers, feldolgozatlan gyapjára
tapadva is bekerülhettek Amerikába a New England-i textilipar felfejlődésekor (Thompson
et al. 1987), vagy méhészek által, mint nektár- és pollenforrás (Hayes 1979). A fajt ÉszakAmerikában hivatalosan először 1814-ben jegyezték New England-ben és Délkelet-Kanadában.
Kozmopolita faj, szinte mindenhol megtalálható a leghidegebb és a sarkvidéki élőhelyek kivételével, elsősorban az északi féltekén (Európa, Ázsia, Észak-Afrika, ÉszakAmerika), de Ausztráliában és Új-Zélandon is (Hultén 1950). Ritkán fordul elő 600 m
tengerszint feletti magasságban (Post 1932). Mészkedvelő; nedves, változó vízellátású
vagy időnként vízzel borított, tápanyagban és bázisokban gazdag, gyengén savanyú-szelíd humuszos agyag-, vályog-, tőzeg- és homoktalajon gyakori. Jellemző élőhelyei között
nádasok, magassás-társulások, mocsár- és láprétek, átmeneti és tőzegmohalápok, forráslápok, patakmenti és magaskórós társulások, kaszáló és szikes rétek, liget- és láperdők,
mocsári, hordalék-, ártéri és egyéb gyomtársulások, hínártársulások, árkok, nedves szántók és tarlók szerepelnek (Soó 1966).
Szociális magatartástípusát tekintve a réti füzény generalista taxon. Relatív hőigénye szerint (TB=5) a montán lomblevelű mezofil erdők övébe tartozik. Talajvíz-igényét
tekintve talajvízjelző, súlypontosan átitatott, levegőszegény talajokon gyakori (WB=9);
talajreakció szempontjából gyengén baziklin, sosem fordul elő erősen savanyú biotópban
(RB=7). Nitrogén-igénye alapján (NB=4) a szubmezotróf termőhelyeket kedveli; gyengén sótűrő (SB=1), de alkalmilag enyhén sós talajon is előfordul (0–0,1% Cl-). Fényigénye szerint félnapnövény (LB=7): többnyire teljes fényben él, egyben árnyéktűrő is.
A szélsőséges klímahatások toleranciájával kapcsolatban a faj átmeneti típust képvisel,
gyengén szubóceáni és szubkontinentális jelleggel (CB=5) (Borhidi 1993).
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Elsősorban a faj észak-amerikai elterjedéséről áll számos adat rendelkezésre (Kedet al. 1994, Heather et al. 2004). A térség kedvező életkörülményeinek köszönhetően a növény gyorsan elterjedt; ma Kanada és az Egyesült Államok jelentős területén nagy tömegekben fordul elő (Stuckey 1980, Anderson 1995), kivéve Floridában,
Alaszkában, Hawaii-on és kilenc kanadai tartományban (4http). Európában NagyBritanniától Közép-Oroszországig megtalálható, de csak a 65. szélességi foktól délebbre
(Tutin et al., 1968). Európa középső és déli részén gyakori. Ázsián belül Japánból került
be Kínába, Délkelet-Ázsiába és Indiába (Hultén és Fries, 1986).
Elterjedés szempontjából a Lythraceae családba tartozó különböző fajokon vizsgálták
egy terület vízzel történő elárasztásának hatására bekövetkező növénymorfológiai változásokat. A megnövekedett hajtásmagasság és az aerenchyma kialakulása azonban nem
bizonyult faj-specifikusnak, így a réti füzény mellett a családban számos faj köszönheti
széleskörű elterjedését alkalmazkodóképességének (Lempe et al. 2001).
dy

Morfológiai jellemzők
A faj hemicryptophyta (Soó 1966): áttelelő rügyei a talajfelszín közelében találhatók
(Darók 2011). Erőteljesen fejlett, a felsőbb részeken elfásodó főgyökérrendszeréből
(Malecki et al. 1993) évente akár 30-50 hajtást is hoz (2http). Egy kifejlett növény több
mint 1 kg súlyú gyöktörzzsel is rendelkezhet (4http), melynek teljes átmérője a gyökérágakkal nem lépi túl a 0,5 métert (Thompson et al. 1987). A hajtás merev, teljes hosszában
négyszögletes, elágazó, barna vagy zöldes színű, felszínén trichómákkal borított. A kedvező élőhelyen előforduló egyedeknél nem ritka akár a 2 m-es magasság sem, de találtak
már közel 3 m magas példányt is. Levelei keresztben átellenesek vagy hármas örvökben
állnak (Mal et al. 1992), ép szélűek, lándzsásak, lekerekített vagy gyengén szíves vállal
ülők. A levélcsúcs enyhén lekerekített. A fonáki oldal szintén szőrökkel borított, a főér és
az oldalerek erőteljesen kiemelkednek.
A virágzati fellevelek a faj végálló, közel 30 cm hosszú füzérvirágzatában az egyes
virágok eredési pontjánál helyezkednek el. Fedőszőrök mindkét oldalon találhatók, de
a fonáki oldalon jellemzőbbek. A virágzás júniustól szeptemberig tart (Király 2009).
Jellemző a rovarmegporzás (Soó 1966). A párta 5 vagy 6 ibolyás-rózsaszínű sziromlevélből áll, melyek a csúcsi részük felé hullámos szegéllyel kiszélesednek, alapi részüknél
elkeskenyedők. A porzótáj kétkörös, 8–10 porzót tartalmaz, toktermését forrt csésze veszi
körül. A csésze trichómákkal fedett, 0,5–0,8 mm hosszú csészecimpákban végződik. Egyegy példányon akár 3000 virág is fejlődhet. Elvirágzás után az egyes virágkocsányok
megtalálhatók a növényen a téli időszakban is (2http).
A heterotrisztília jelenségét már Darwin (1877) is vizsgálta. A virágos növények ritka szaporodási módja, mely a Lythraceae család mellett az Oxalidaceae és Pontederiaceae családok fajaira jellemző, háromféle porzószál- illetve bibeszál-hosszúságot mutat.
Az első típus virágaiban hosszú bibeszál, közepes és rövid porzók, a második esetben
közepes bibe-, hosszú és rövid porzószál, míg a harmadiknál rövid bibeszál jellemző
közepes és hosszú porzókkal. A sikeres megporzás kizárólag azonos hosszúságú ivarlevelek között mehet végbe (Haraszty 2004). A pollenszemek mérete háromféle lehet attól
függően, hogy hosszú, közepes vagy rövid porzóról származik, a heterokolpát pollen-
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szemek (Graham et al. 1987) 3 egyszerű hasítékkal és 3 pórussal kombináltak, összetett
apertúrával nyílnak (Darók 2011). A hosszú porzóról származó pollenek zöld, a közepes
és rövid porzóról származók sárga színűek (Mal et al. 1992). A közepes bibehosszúságú növény magvai eredményesebben csíráznak, mint a hosszú bibével rendelkező egyedek; a legalacsonyabb csírázási képességet rövid bibehosszúság esetén mutatták ki. A faj
populációiban közel azonos arányban fordul elő mind a 3 féle bibehosszúság (Mal et al.
1992), bár egyes vizsgálatok Svédországban földrajzi elterjedésükre és maghozamukra
vonatkozóan elkülönítik a három típust (Ågren és Ericson 1996).
A toktermésben érlelődő apró magok számát és színét befolyásolja a bibe hossza.
A hosszú bibével rendelkező egyedeknél egy toktermésben átlagosan 93, a közepesnél 130, a rövidnél 83,5 mag fejlődik (Darwin 1877). Terjedésük történhet hidrochor,
anemochor, antropochor (Royer és Dickinson 1999) és epizoochor úton (Soó 1966).
Egy egészséges egyed akár 1000 toktermést is fejleszt évente, amelyet összeszorozva a
magvak számával és a hosszú élettartammal megkapjuk, hogy egyetlen példány akár
2 700 000 magot is érlelhet. A magok késő tavasszal vagy nyár elején csíráznak. A csírázástól a virágzás kezdetéig 8–10 hét telik el (Shamsi és Whitehead 1974a).
A magok hosszú életképessége, mely egyes irodalmi adatok szerint akár több mint
20 év is lehet (5http), valamint a bőséges magprodukció jelentős magbankot hoz létre
a növény számára. Vizsgálatok bizonyították, hogy a magok életképessége természetes
vizes közegben 99%-ról 80%-ra csökken két éves raktározódás során (Bender 1987).
A magok a virágzástól számítva 3 héten belül életképesekké válnak (McCaughey és Stephenson 2000, Shamsi és Whitehead 1974b), de csak az őszi hideg beállta után hullanak
ki a toktermésből (5http).
A csíranövények rövid idő alatt vastag, fásodó főgyökeret fejlesztenek (Shamsi és
Whitehead 1974a). Az érett példányokban tartós vízelárasztás hatására átszellőztető alapszövet alakul ki, mely a víz alatt is segíti a gyökér oxigénhez jutását (Skinner et al. 1994).
A víz alatt tárolt magoknak 1 év után 93–99%-a, 2 év után 80%-a maradt csírázóképes
(Rawinski 1982). Minnesota délkeleti részén a talaj felső 5 cm-es rétegében a növény átlagos magsűrűsége 410,000 mag/m2 volt, a talajfelszín közelében nagyobb arányt mutatva
az alsó szintekhez képest (Welling és Becker 1990).
A további életciklus során az őszi fagyok kezdetével a levelek megpirosodnak, elhalványulnak és lehullanak. A már életképtelen, merev hajtás egész télen megmarad (Thompson et al. 1987).
A növény szaporodhat vegetatív úton is a főhajtásból levágott hajtásokból, gyökér- és
hajtásrészekből, valamint rizómával (Bender 1987, Royer és Dickinson 1999), azonban
a maggal való terjedéshez képest ennek mértéke elhanyagolható (Shamsi és Whitehead
1974a).
A következőkben a növény legfontosabb alaktani bélyegeit összegezzük irodalmi adatok alapján (1. táblázat).
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A Lythrum salicaria morfológiai jellemzői
Morphological characters of Lythrum salicaria.
(1) Morphological character; (2) Data; (3) References
Tulajdonság (1)

Adat (2)

1. táblázat
Table 1

Irodalom (3)

Magasság

0,5–2,7 m

Thompson et al. 1987

Elágazások száma

30–50

Malecki et al. 1993, Mal et al. 1992

Levélhossz

3–10 cm

Gleason 1952

Virágzat hossza

néhány cm-1 m

Balogh 1986

H: 30–38 x 20–26 μm;

Schoch-Bodmer 1938–1939

K: 23–26 x 13–16 μm;

Schoch-Bodmer 1938–1939

Pollenszemek

R: 20–25 x 11–13 μm

Schoch-Bodmer 1938–1939

Tok

3–4 × 2 mm

Darwin 1877

Magvak száma/tok

H: 93; K: 130; R: 83,5

Thompson et al. 1987

Magvak

400 x 200 μm

Thompson et al. 1987

Magház

H: 2,07; K: 2,12; R: 2,15 mm

Mal et al. 1992

Bibe

H: 10,71; K: 6,95; R: 3,28 mm

Mal et al. 1992

Hosszú porzó

K: 9,76; R: 9,76 mm

Mal et al. 1992

Közepes porzó

H: 6,15; R: 6,12 mm

Mal et al. 1992

Rövid porzó

H: 2,97; K: 3,12 mm

Mal et al. 1992

Szirom

H: 14,66; K: 14,76; R: 14,80 mm

Mal et al. 1992

Jelmagyarázat: H = hosszú bibével (species with long style), K = közepes bibével (species with medium-length
style), R = rövid bibével (species with short style) rendelkező egyed. A virágrészeknél feltüntetett adatok átlagértékeket jelentenek.

A csírázás és egyedfejlődés feltételei
A növekedés és szaporodás szempontjából a leginkább meghatározó tényezőnek a csapadékmennyiséget tartják (Thompson et al. 1987, Shamsi és Whitehead 1974a), azonban
egyes jól fejlett példányok évekig is képesek túlélni a szárazságot (Powell et al. 1994).
A növény kedveli a teljes napfényt, de félárnyékos helyen is megél (2http).
A csírázáshoz már minimális fénymennyiség is elegendő, viszont a talajfelszín hőmérséklete kritikus tényező ebből a szempontból: a csírázás akár már 15°C-on is elindulhat, de a 20°C feletti érték tekinthető optimálisnak, mely késő tavaszra vagy kora nyárra
tehető. A magok savas és lúgos (pH 4,0-9,1), tápanyagban, ásványi anyagokban szegény
vagy gazdag talajon is képesek csírázni (Shamsi és Whitehead 1974b). Egyes tápanyagok hiánya azonban jelentős adaptációt igényel a növény részéről. A nitrogén, foszfor
és kálium hiánya egyaránt megnövekedett gyökér/hajtás arányt, valamint a virágzás és
a magtermelés csökkenését eredményezi. Az egyes példányok alacsonyabbak lesznek, a
hajtáson és a leveleken piros foltok jelennek meg (Shamsi és Whitehead 1977a).
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A csíranövénykék száma 10,000–20,000 is lehet m2-enként; a növekedés üteme meghaladhatja az 1 cm-t naponta (Thompson et al. 1987, Rawinski 1982). Már az első éves
példányok is képesek virágozni és magokat érlelni (4http).
Magasabb hőmérsékleten a faj még tápanyaghiányos területen is gyorsabban fejlődik (Shamsi és Whitehead 1977b). Mivel a réti füzény hosszúnappalos növény, a napi 9
órás megvilágítás alacsony termethez, törpe növekedéshez vezet. A 13 órás fényszakasz
küszöbértéket képvisel a növekedés és virágzás kiteljesedéséhez. Amikor Shamsi és Whitehead (1974b) naponta 8+1 órás megvilágításnak vetették alá a kísérleti példányokat
(naponta 8 h fény, 7 h sötétség, 1 h fény, 8 h sötétség), a virágzás elindult, azonban termést és magokat nem tudtak fejleszteni.
Vizsgálták a növény regenerációját különböző növényi hormonok hatására: a levél
könnyebben regenerálódott az egyes hajtásrészeknél; a jelenség 0,1 mg/dm3 tidiazuronindol-3-ecetsavval (IAA) vagy indol-3-vajsavval (IBA) bizonyult a leghatékonyabbnak
(Turker et al. 2009).
Nagel és Griffin (2001) vizsgálatai alapján 5 másik fajhoz viszonyítva a réti füzény
esetében alacsonyabb a levélfelület és a termelt energia aránya, valamint nagyobb hatékonysággal termel fotoszintetikus energiát, amely előnyt jelenthet a társulásalkotó fajokkal való kompetícióban.
Növényi és állati interakciók
A réti füzény tömeges mértékű elterjedése Észak-Amerikában nemcsak gazdasági, hanem ökológiai problémákat is von maga után. Számos növénytaxon természetes termőhelyről történő kiszorítását, így egyes állatfajok élőhelyének csökkenését is okozza.
Leírások szerint monokultúrákat hoz létre, csökkentve a biodiverzitást, amely a táplálékért folytatott interakciók megváltozásával számos veszélyeztetett fajt fenyeget. Ide sorolható az erdei káka (Scirpus longii Fernald), a csetkáka [Eleocharis parvula (Roem. et
Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer], állatfajok közül pedig a mocsári teknős (Clemmys
muhlenbergii), a fekete csér (Chlidonias niger) és az amerikai vadkacsa (Aythya valisineria)
(Thompson et al. 1987).
Ennek ellenére számos tanulmány született a réti füzény védelmében is. Minnesotában 5–10 éven át megfigyelt területeken nem alakultak ki monodomináns telepek
(Welling és Becker 1990), sőt a L. salicaria-val elözönlött területeken növekedett a
diverzitás (Hager és Vinebrooke 2004), és nem áll rendelkezésre olyan adat, mely szerint
a növény bizonyítottan bármely faj kipusztulását okozta volna (Anderson 1995).
A növény termőhelyein társulásalkotó lehet a nádképű pántlikafű (Phalaris arundinacea
L.), egyes gyékény (Typha sp.), sás (Carex sp.), káka (Scirpus sp.), szittyó (Juncus sp.) és
bizonyos fűz fajok (Salix sp.) (Thompson et al. 1987).
A réti füzény hajtása ínséges időkben emberi táplálékforrásul is szolgált (Anderson
1995). Ma potenciális táplálékforrást nyújt egyes növényevő emlősök számára (Shamsi és
Whitehead 1977b). A leggyakoribb észak-amerikai fogyasztók közé tartozik a fehérfarkú
szarvas (Odocoileus virginianus), a pézsmapocok (Ondatra zibethica) és a kelet-amerikai
üregi nyúl (Sylvilagus transitionalis). A károsodott növényegyedek gyakran új hajtásokat
fejlesztenek a „fogyasztás” helyén (Van’t Haaff 1968).
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A növény egyes vízimadarak korábbi fészkelő- és tápláléknövényeit kiszoríthatja természetes élőhelyükről, azonban populációi fészkelő helyként is szolgálhatnak, mint pl.
a gyűrűscsőrű szárcsa (Fulica americana), az amerikai aranycsíz (Carduelis tristis), a
macskamadár (Dumetella carolinensis), a gyűrűscsőrű vöcsök (Podilymbus podiceps),
a vörösszárnyú gulyamadár (Agelaius phoeniceus) és a bakcsó (Nycticorax nycticorax)
esetében (Anderson 1995). Európában a fiatal füzényegyedeket fácán- és galambfajok is
fogyasztják (Shamsi és Whitehead 1977b). Kanada nyugati térségében (Brit Kolumbia)
kolibriket figyeltek meg, amint a növény nektárját fogyasztják (Pojar 1975). Mivel a
magok könnyen csíráznak vízben, táplálékforrást kínálnak egyes növényevő halfajoknak
is (Anderson 1995).
Számos ízeltlábút is megfigyeltek Észak-Amerikában, melyek Lythrum magokat
fogyasztanak (pl. Popillia japonica) (Anderson 1995). A füzény leggyakoribb megporzói között említhető az Apis mellifera, a Bombus vagans és B. terricola (O’Neil 1992).
Európában 120 növényevő, köztük 14 Lythrum-ra specializálódott és 64 viráglátogató
rovarfajt írtak le (Batra et al. 1986).
A növény elterjedésének szabályozása
Shamsi és Whitehead (1974a, 19974b, 1977a, 1977b) szerint Angliában a füzénypopulációk elterjedését korlátozza a hőmérséklet és a csírázási idő által szabályozott kompetíció.
Míg ez Európában kiegyenlített más növényfajokkal szemben, Észak-Amerikában a növény jelentősen elszaporodott. Az invázió évente több tízmillió dollár jövedelem-kiesést
okoz többnyire a takarmánynövények termesztése, legeltetés, szántóföldi növénytermesztés, szabadidős tevékenységek (pl. horgászás, csónakázás), vadászat, turizmus, vadon élő
állatok és növények megfigyelése, valamint a természetfotózás területén. Ehhez képest
jelentéktelen hasznot hoz a méhészetből és kertészetből származó bevétel (Mal et al.
1992). A terjedés megállítására különböző módszereket vezettek be. Egyes herbicidek hatékonyak lehetnek a faj populációi ellen, azonban még ha a permetezett növényi rész el is
pusztul, a gyöktörzsből újra kihajt. Mivel az alkalmazott herbicidek – Roundup®, Rodeo®
(glyphosate), Weed-Rhap LV-4D (2,4-D-izooktil-észter) és Garlon 3A (triclopyr) – általában nem szelektíven hatnak, a környező ökoszisztémára ugyanolyan káros hatásúak, mint
a kezelt fajra (Nyvall 1995).
Mechanikai módszerek között említhető az egyes példányok gyökerestől történő eltávolítása. Ez a módszer azonban csak olyan területeken hatékony, ahol viszonylag kevés és fiatal példány fordul elő. A növény a gyöktörzsből regenerálódhat, ezért az egész
gyökeret el kell távolítani, még a magok érése előtt (USDA 2010). Kaszálás csak akkor
vezethet eredményre, ha utána hosszabb időre elárasztják a területet nagy mennyiségű
vízzel; ez azonban kedvez a magok terjedésének, így az újabb térhódításnak is.
Az égetés nem kivitelezhető nedves talajon és idősebb példányok esetén, mivel mélyen gyökereznek a talajban. Ezzel a módszerrel azonban az adott területen jelenlévő
összes fajt károsítjuk. A füzény gyöktörzséből általában gyorsabban regenerálódik, mint
a többi társulásalkotó faj. Egyes kísérletek a növénnyel elözönlött területeken gyorsabban növekvő (helyettesítés) és kevésbé agresszív fajok (pl. Echinochloa frumentacea
Link, Polygonum lapathifolium L.) beültetésével vizsgálták, vajon elnyomják-e a növény

202

A réti füzény biológiai jellemzői és gyógyászati értéke
növekedését. Azonban ez sem bizonyult hatékony védekezésnek. A helyettesítéses módszer korlátozottan alkalmazható természetes élőhelyeken, de a füzénypopulációk szabályozását nyújthatja egyes szegélyterületeken (USDA 2010).
Minnesota mocsaras területein tanulmányozták réti füzény populációk magbank állományát: az átlagos magsűrűség 410 000 mag/m2 volt a talaj felső 5 cm-es rétegében.
Az egyes példányok eltávolítása ellenére számos csírázásra képes mag maradt a talajban
(Mal et al. 1992).
Egyes elméletek szerint a növény azért özöngyom az amerikai kontinensen, mert természetes ellenségei hiányoznak a térségben. Vizsgálatok irányultak olyan fitofág rovarfajok felkutatására, amelyek szabályozhatják a faj terjedését; így Európában közel 120
füzényhez társuló rovarfajt azonosítottak, amelyek között 14 speciálisan a réti füzényt
kedveli. Batra et al. (1986) szerint Észak-Amerikában a következő fajok lehetnek alkalmasak potenciális biológiai szabályozóként: Dasineura salicariae (Cecidomyiidae);
Hylobius transversovittatus, Nanophyes marmoratus, N. brevis (Curculionidae); Pyrrhalta
calmariensis, P. pusilla, Aphthona lutescens, Altica lythri (Chrysomelidae) és Acleris
lorquiniana (Tortricidae).
A gyakorlatban biológiai szabályozásra alkalmazott rovarfajok közé tartozik a
Hylobius transversovittantus (gyökértúró zsizsik), mely füzénygyökerekkel és hajtásokkal táplálkozik és kizárólag a növényre rakja petéit. Nagyobb mennyiségben teljesen elpusztíthatnak érett füzény-példányokat. A Galerucella calmariensis és G. pusilla levélbogarak a füzények levelével, hajtásával és virágaival táplálkoznak, Európából kerültek
az USA keleti és nyugati részébe, valamint Minnesotába. A Nanophyes marmoratus és
N. brevis petéit a virágokba rakja, melyek kikelés után azonnal virágokkal táplálkoznak,
ezáltal csökkentve a magprodukciót. A Bayeria salicaria a hajtáson és a virágokon gubacsokat hoz létre, mérsékelve a növekedést és magtermelést. A N. brevis csak Dél-Európára, a többi említett faj egész Európára jellemző (Malecki et al. 1993).
Számos növénypatogén gombafaj a levelek foltosodását okozza, de a réti füzényre nem specifikusak, biológiai szabályozásra valószínűleg nem alkalmazhatók (Mal
et al. 1992, Nyvall 1995). Azonosítottak azonban olyan észak-amerikai gombafajokat
is, melyek megfelelő biológiai kontrollként szerepelhetnek. Így az Alternaria alternata, Botrytis cinerea és Phoma sorghina spórái 6 hetes L. salicaria növényeken patogénnek bizonyultak (Nyvall és Hu 1997), valamint a patogén Harknessia lythri gombafaj is alkalmas lehet (Farr és Rossman 2001). Egyes források szerint a réti füzény
alternatív gazdaszervezete lehet az uborka mozaikvírusnak (Bender 1987, Royer és
Dickinson 1999).
Elterjedésében valószínűleg szerepet játszott az is, hogy mézelő méhek kedvelt növénye a viszonylag hosszú virágzási idő, vonzó színes virágai és bőséges nektárprodukciója
révén (Hayes 1979, Malecki et al. 1993, Stuckey 1980), ezért az amerikai méhészek
kedvelték és szaporították is. Európában kevésbé volt népszerű (Malecki et al. 1993).
1944-ben az American Bee Journal-ben heves vita kezdett kibontakozni a füzény hasznáról és az elszaporodással járó veszélyekről. 1974-ben a tíz legtöbb mézet termelő állam
közül kilencben igen gyakori volt a réti füzény előfordulása. A herbicidek használatának
megkezdésével a méztermelés is visszaszorult, konfliktust okozva a méhészek és a terjedést megállítani kívánó szakemberek között (Thompson et al. 1987).
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Fitokémiai jellemzők
A réti füzény fő hatóanyagai között különböző fenoloidok, így cserzőanyagok és flavonoidok említhetők. Kisebb mennyiségben szterolokat (β-szitoszterol), terpéneket (pl.
loliolid) és ftalátokat is azonosítottak a növényben. A virágszínért antocianinok felelősek
(Rauha et al. 2001, Ma et al. 1996, Paris 1967, Paris és Paris 1964, Torrent Marti 1975, Fujita et al. 1972). A Lythraceae családban alkaloidokat is azonosítottak pl. a
Decodon verticillatus (L.) Ell., Heimia salicifolia (Kunth) Link és Lythrum anceps
Makino taxonokban (Ferris et al. 1966a, Ferris et al. 1966b; Fujita et al. 1971), melyek
között piperidin- és kinolizidin- vázas alkaloidokat találunk. A L. salicaria-ban csekély
mennyiségű alkaloid jelenlétét sikerült kimutatni (Fujita et al. 1972), melyek közül azonban egyet sem izoláltak vagy azonosítottak (Steinfeld 1969).
Etnobotanikai adatok
A réti füzény számos híres ókori és középkori orvos-botanikai műben fordul elő, példaként
említhető: Teophrastus (i. e. III-II. sz.): De historia plantarum; Dioscorides (i. e. 78–77):
Materia medica; Hieronymus Tragus Bock (1546): Kreuterbuch; Dodoneus (1583): Stirpium Historiae; Matthiolus (1583): Dioscorides Kommentár; Lonicerus (1593): Kräuterbuch; Clusius (1601): Historia Plantarum és Linné (1778): Genera Plantarum. Egyes
művekben Lysimachia vagy Pseudolysimachia néven is szerepel, azonban alkalmazását tekintve a gyógyászati adatok megegyeznek: belsőleg hasmenés, hasfájás, krónikus
hurutok, gyomornyálkahártya-gyulladás, gyomorvérzés, tífusz és vérhas; külsőleg sebek,
vérző fogíny, visszerek, aranyér, ekcéma kezelésére, fertőtlenítésre, füstölőként rovarok
és legyek elriasztására ajánlják.
Magyar nyelvű orvos-botanikai művek között Diószegi és Fazekas Magyar Füvészkönyvében (1807) két helyen is szerepel a növény: a szerzők Lysimachia vulgaris néven
jelzik a lizinka ismertetésén belül, mintegy utalva a lehetséges terminológiai tévesztésre: „Szára elágazó, virágzása a szárhegyen ágasbogas, fürtös; levelei kettejével, vagy
hármával, vagy négyével is egy gyűrűben. Hímszálai alól összenőttek.” Emellett
Lythrum salicaria (réti vagy piros füzény, fűzlevelű fű) néven megkülönböztetik a vesszős
(L. virgatum) és alacsony füzénytől (L. hyssopifolium), pontos morfológiai jellemzést
adva a növény vegetatív és generatív részeiről.
Csapó József Magyar Kert (1775) című munkája fűzfa levelű-fű, Salicaria és Lysimachia néven tárgyalja a fajt. Leírásában itt is olvasható felhívás a lizinkával való tévesztésre: „Az egyiknek virágjai kalász formán állnak, setét veres színűek (…). A másik (…)
sárga virágú (…), ez az igazi Lysimachia…” A szerző művében a növény belső és külső
hasznait is ismerteti, kiemelve vérhas és orrvérzés ellenes, valamint rovarűző hatását.
Gyógyászati alkalmazása mellett a növény egyéb területeken is ismert: példaként bíbor színű szirmait régen ételfestésre is használták (Szendrei és Csupor 2009).
Méze jellegzetes illatú és ízű, néhány területen sötét és inkább kellemetlen illatú a
nektár eltérései miatt, esetleg a különböző talajtípusoknak köszönhetően. A hosszú
porzószálról származó pollenszemek világos smaragdzöldek, a közepes és rövid porzószálon megfigyeltek sárga színűek (Mal et al. 1992); valószínűleg emiatt zöldes árnyalatú a méz is (Hayes 1979). A méz dezinficiáló, antibakteriális hatása régóta ismert
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(Dustmann 1979), mely összefüggésben áll az endogén hidrogén-peroxid tartalommal
(Sackett 1919). A méz nemcsak belsőleg, hanem külsőleg sebek, égési sérülések kezelésére is alkalmazható (Gunther 1934), mely tulajdonsága révén Escherichia coli és
Bacillus subtilis elleni aktivitását is vizsgálták (Brudzynski 2006).
Gyógyászati jelentőség, alkalmazási lehetőségek
A VIII. Magyar és a 7.0 Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos drogja a Lythri herba, mely
a réti füzény egész vagy aprított, szárított virágos hajtásaiból áll. Szárított drogra vonatkoztatott, pirogallolban kifejezett cserzőanyagtartalma legalább 5%. A gyógyszerkönyv
előírja a drog makroszkópos és mikroszkópos azonosítását, vékonyréteg-kromatográfiás
vizsgálatát, idegen anyagok, szárítási veszteség és összes hamu meghatározását. A X.
Francia Gyógyszerkönyvben a Lythri flos (réti füzény virág) is hivatalos (Tokar 2007).
Napjainkban számos ókori és középkori felhasználását igazolták laboratóriumi vizsgálatok révén. Hasmenésellenes hatása népgyógyászati tapasztalatokon alapszik, mel�lyel kapcsolatban humán vizsgálatot nem végeztek. Franciaországban kifejlesztették a
Salicarine® nevű réti füzény virágos ágvégekből készült alkoholos kivonatot: állatkísérletekben loperamiddal hasonlították össze hatását, ricinusolajjal egereken, valamint bisacodyllal patkányokon kiváltott hasmenéses modellben. A kivonat csökkentette a széklet
mennyiségét, nem találtak szignifikáns különbséget a Salicarine® és a loperamid között.
A növény részben hatásosnak bizonyult BaCl2-dal és acetil-kolinnal patkány duodenumon kiváltott kontrakciók kivédésében is (Brun et al. 1998).
A növény kivonata in vitro számos gomba- és baktériumfaj ellen is hatékony (2. táblázat); bioautográfiás módszerrel antimikrobás hatásért felelős vegyületeket: oleánolsavat,
urzolsavat és veszkalagint azonosítottak (Becker et al. 2005).

A Lythrum salicaria antimikrobás hatása
Antimicrobial effect of Lythrum salicaria.
(1) Studied microorganism; (2) References
Vizsgált mikroorganizmus (1)
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae
Cladosporium cucumerinum
Cochliobolus miyabeanus
Bacillus cereus
Mycobacterium smegmatis

2. táblázat
Table 2

Irodalom (2)
Becker et al. 2005, Borchardt et al. 2009
Becker et al. 2005, Rauha et al. 2000,
Borchardt et al. 2009
Rauha et al. 2000, Borchardt et al. 2009
Becker et al. 2005
Becker et al. 2005, Borchardt et al. 2009
Becker et al. 2005, Rauha et al. 2000,
Borchardt et al. 2009
Becker et al. 2005
Becker et al. 2005
Becker et al. 2005
Borchardt et al. 2009
Borchardt et al. 2009
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A flavonoidok gyulladáscsökkentő hatásával kapcsolatban számos vizsgálatot végeztek (Harborne és Williams 2000, Havsteen 2002). A réti füzény gyulladáscsökkentő és
fájdalomcsillapító hatását vizsgálták egereken; a fájdalmat és a gyulladást p-benzokinonnal váltották ki. A hasmenés elleni hatékonyságában minden bizonnyal szerepet játszik antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonsága is (Tunalier et al. 2007). Szintén
gyulladáscsökkentő hatását támasztja alá in vitro kísérletekben mutatott antihialuronidáz és antielasztáz aktivitása is (Piwowarski et al. 2011). A virágok és a hajtás kivonata normo- és hiperglikémiás patkányok vércukorszintjét egyaránt csökkentette epinefrin-indukált hiperglikémiában, mely valószínűleg a keringő inzulin szintjének emelésén alapszik (Lamela et al. 1986). Japán kutatók α-glükozidáz gátlókat keresve több mint 200
növényfajt vizsgáltak, melyek között a L. salicaria lomblevelei jelentős gátló hatást fejtettek ki a maltáz (90%) és szukráz (93%) enzimek működésére (Yoshida 2008). Lengyel
kutatók Lythrum-glükokonjugátumok hemosztázisra gyakorolt hatását vizsgálták in vitro
humán plazmán, in vivo és ex vivo pedig Wistar patkányokon. A növény kivonata in vitro
és ex vivo antikoaguláns (véralvadásgátló), in vivo pro-koaguláns (véralvadást elősegítő)
hatásúnak bizonyult (Pawlaczyk et al. 2010, Pawlaczyk et al. 2011). Antioxidáns tulajdonságát vizsgálva a réti füzényt mindenhol a legmagasabb értékeket mutató növényfajok egyikeként jelölték meg (Borchardt et al. 2009, López et al. 2008, Rauha 2001,
Tunalier et al. 2007). Finn kutatók patkánykísérletekben vizsgálták 51 különböző faj
kalcium-antagonista hatását; a réti füzény itt is a 4 leghatásosabb növény között foglalt
helyet (Rauha 2001).
A L. salicaria és más fajok magjainak árral történő szétterítése, így gyors szaporodása
gátolta a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.) térhódítását a Tisza árterében (Bordogközy és Horváth 1979). Felvetődött, hogy mivel a réti füzény lombleveleiben poliklorobifenilt (PCB) halmoz fel, alkalmazható lenne a környezetében biomonitorként nagyobb mennyiségű PCB jelenlétének kimutatására (Bush et al. 1986). Emellett a növény
a talajból fémek akkumulációjára is képes; kimutatták, hogy gyökerében pl. Zn, Pb, Cu,
Cr, Ni, Co, Cd koncentrációja magasabb volt, mint a föld feletti hajtásrészekben (Mal et
al. 1992). Újabban kutatások folynak szennyvíztisztításban történő felhasználásával kapcsolatban, nitrogén és foszfor eliminációjára háztartási, borászati és ipari szennyvizekből
(Zhao et al. 2009, Mena et al. 2009).
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Purple loosestrife (Lythrum salicaria L.) is a perennial herb, which can be found worldwide, also in Hungary.
In North America it is considered as a noxious weed, however its cultivars were once popular due to its
conspicuous showy purple flowers. L. salicaria was used as a medicinal plant in ancient Greek and Roman
times e.g. for the treatment of diarrhoea, different types of bleeding, varicose veins, hemorrhoids and eczema.
The review summarizes the description, economic importance, habitat, geographic distribution, history,
growth and development, reproduction, biocontrol potentials, active compounds as well as therapeutic uses of
L. salicaria. Recently, Lythri herba can be found in some pharmacopoeias, due to its antidiarrhoeal, hypoglycemic, anti-inflammatory, haemostyptic, antimicrobial and antioxidant activities.
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