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ANDRZEJ JAWORSKI 

Rola allelopatii w życiu roślin. 

Роль аллелопатии в жизни растений 

Role of allelopathy in the life of plants 

1. WSTĘP 

B2cania nad wzrostem i rozwojem upraw wielogatunkowych wyka- 
a zały, iż dla wspólnego wzrastania drzew leśnych należy dobierać 
gatunki nie tylko w zależności od warunków siedliskowych, ale również 
pod względem ich oddziaływania na Siebie (5). Wzajemne oddziaływanie 
roślin występować może w różnych formach. Jedną z nich jest oddziały- 
wanie allelopatyczne (biochemiczne), wynikające z wydzielania związków 
chemicznych do otaczającego środowiska w wyniku procesów życiowych 
roślin. Ta forma oddziaływania znana jest od czasów starożytnych. 

W okresie tym prace greckich botaników Teofrasta ({IV/III w. 
p.n.e.)i Dioskoridesa (I w.n. e.) zawierały wzmianki o możliwości 
oddziaływania roślin na siebie przez ich wydzieliny. Zagadnienie to po- 
rusza także Pliniusz Starszy (Ilw.n.e.,aw XIX w. O. P. de 
Candolle (38, 13). 

W późniejszym okresie publikowane były prace dotyczące tego za- 
gadnienia. Specjalną uwagę poświęcili mu agronomowie w związku z pro- 
blemem „zmęczenia gleby” (13). 

Współczesny etap w badaniach znaczenia wydzielin roślin datuje się 
od 1937, kiedy to H. Molisch (9) opublikował wyniki badań doty- 

'" czących oddziaływania etylenu, wydzielanego z jabłek na rośliny umiesz- 
czone razem z nimi pod kloszem. Książka wspomnianego autora wydana 
została pt.: „Wpływ jednej rośliny na drugą. Allelopatia". Molisch wpro- 
wadzając tę nazwę miał na uwadze biochemiczne oddziaływanie między 
dowolnymi typami roślin, włączając w nie również mikroorganizmy. 

Rozważania Molischa świadczą o tym, że allelopatia w jego zrozu- 
mieniu oznacza zarówno szkodliwe (ujemne) jak i korzystne (dodatniv) 
oddziaływanie biochemiczne. 

Analiza etymologiczna słowa allelopatia (gr.: allelon — nawzajem, 

pathos — cierpienie) wskazuje, że w tym przypadku chodzi o wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie. | 

Rice (14) allelopatią nazywa dowolny, bezpośredni lub pośredni 

szkodliwy wpływ jednej rośliny (włączając mikroorganizmy) na drugą 
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przez wytwarzane związki chemiczne wydzielane do otaczającego śro- 
dowiska. | 

Najbardziej istotna w zjawisku allelopatii jest zależność efektu od- 
działywania od związków chemicznych wydzielanych przez tzw. czynnik 
allelopatyczny do otaczającego środowiska. Tym też allelopatia różni się 
od konkurencji, w wyniku której następuje pobieranie ze środowiska któ- 
regoś czynnika koniecznego w danych warunkach dla wzrostu i rozwoju 
drugiej rośliny. Do czynników tych należą: woda, sole mineralne i inne 
składniki odżywcze oraz światło. | 

Dla określenia ogólnego, niekorzystnego wpływu roślin na siebie — 
włączając allelopatię i konkurencję — należy przyjąć zgodnie z sugestią 
Mullera termin interferencja (14). 

Wydzieliny (substancje chemiczne) hamujące wzrost i rozwój, a na- 
wet powodujące obumieranie organizmów roślinńych sąsiadujących ze 
sobą, określa się jako inhibitory. W przypadku pozytywnego, stymulują- 
cego oddziaływania wydzielin nazywa się je aktywatorami. Dla określenia 
chemicznych inhibitorów uczestniczących w procesie allelopatii G. Gru- 
mmer (4) brał pod uwagę typ rośliny wytwarzający inhibitor, jak rów- 
nież typ rośliny podlegający jego wpływom. | 

Powszechnie znaną nazwę antybiotyk, wprowadzoną przez Flemin- 
ga w 1929 r., zalecał Griimmer stosować dla inhibitorów produkowanych 
przez mikroorganizmy i wpływających na inne mikroorganizmy. | 

Termin fitoncyd, zaproponowany w 1928 r. przez B. P. Tokina, 
należy stosować zdaniem Griimmera dla oznaczenia inhibitorów wytwa- 
rzanych przez rośliny wyższe, a oddziaływających na mikroorganizmy. 

Dla związków biochemicznych wydzielanych przez mikroorganiźmy, 
a szkodliwych dla roślin wyższych, przyjęto termin zaproponowany przez 
E Gaumanna — marazminy. 

Termin koliny wprowadził Griimmer dla chemicznych inhibitorów 
wytwarzanych przez rośliny wyższe i oddziaływających na rośliny wyższe. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA ALLELOPATYCZNEGO 

a. Części roślin zawierające inhibitory 

Związki allelopatyczne mogą być wytwarzane w każdej części rośli- 
ny, podstawowym jednak źródłem inhibitorów są liście. Wielu autorów 
uważa, że zawierają one toksyny (14). Równie wysoką koncentrację inhi- 
bitorów znajdowano w owocach. 

Nasiona badano też dokładnie pod względem zawartości inhibitorów 
utrudniających ich kiełkowanie i wpływu na mikroorganizmy. Dzięki tym 
badaniom udowodniono, że wiele rodzin i gatunków zawiera inhibitory 
wzrostu w nasionach. | 

Łodygi, kwiaty i kwiatostany roślin mogą również zawierać inhibitory, 
a w przypadku niektórych roślin znajdowano je w dużych ilościach (14). 

Korzenie z reguły zawierają mało inhibitorów i są one zazwyczaj słab- . 
sze w porównaniu z inhibitorami liści, ale znane są i odwrotne przy- 
padki. 

10



b. Sposoby wydzielania inhibitorów z roślin 

_ W procesach życiowych rośliny wydzielają do otaczającego środowis- 
ka różne substancje. Proces wydzielania może być aktywny i pasywny. 
Pasywne wydzielanie w postaci roztworów substancji i lotnych par zwią- 
zane jest zasadniczo z wymywaniem przez wodę i działaniem tempera- 
tury powietrza (5). Aktywne wydzielanie substancji w postaci: żywic, 
nektaru, wydzielin korzeniowych i innych lotnych związków można roz- 
patrywać jako proces regulacji przez rośliny swego metabolizmu. Do ak- 
tywnych substancji zalicza się także: wydzieliny przyranne, wewnątrz- 
komórkowe enzymy i inne związki wydzielane przez rośliny przy pobie- 
raniu składników pokarmowych. | | 

Allelopatyczne związki chemiczne przedostają się zatem z roślin do | 
otaczającego je środowiska wspólnie z innymi wydzielinami przez: wy- | 
parowanie (substancje lotne), wymywanie (wypłukiwanie), wydzielanie 
z liści, owoców, korzeni oraz na skutek rozkładu materiału roślinnego 
(3, 5, 14). 

c. Skład chemiczny substancji allelopatycznych 

Rice (14) zalicza wszystkie znane dotychczas inhibitory wzrostu do 

15 grup. Są to m.in.: | 

_ Kwasy organiczne rozpuszczalne w wodzie, alkohole alifatyczne, alde- 

hydy i ketony. Aldehyd octowy zawierają wydzieliny liści: dębu, topoli, 

czeremchy, brzozy, lipy i modrzewia. Metanol znajduje się w liściach: 
brzozy, dębu, lipy i modrzewia, a etanol: brzozy, dębu, topoli i wierzby 
białej. Kwasy organiczne zawierają liście dębu, a także brzozy, czerem- » 

chy, jesionu wyniosłego, lipy, topoli, wiązu, modrzewia i sosny (5, 14). 

Proste, nienasycone laktony. Należy tu m.in. kwas parasorbinowy, 

znalezionyw owocach jarzębiny, kwas penicylinowy i patulina produ- 

kowana przez niektóre grzyby z rodzaju Penicillium, a także kumaryna 

wytwarzana m.in. przez dąb. Inhibitory te mają charakter antybiotyków, 

marazmin i kolin (14). 

Naftochinony, antrachinony i chinony złożone. Silną toksyną jest np. 

pochodna naftochinonu — juglon, znajdujący się w liściach, owocach i ko- 

rzeniach orzecha włoskiego i czarnego (3, 14). 

Terpenoidy i steroidy. Wśród lotnych inhibitorów wydzielanych przez 

szałwię zidentyfikowano kamforę, kamfen, o-pinen i f-pinen. Kamfora 
i cineol okazały się najbardziej aktywnymi inhibitorami wzrostu korzeni 

siewek (14). Bakteriostatyczne właściwości żywic i balsamów, pochodzą- 

cych:z gatunków iglastych, wynikają z zawartości lotnych frakcji olej- ^ 

ków eterycznych zawierających związki omawianej grupy (0). 

Proste fenole, kwas benzoesowy i ich pochodne. Fenole należą do naj- 

liczniej spotykanych związków allelopatycznych, wydzielanych m.in. przez 

liście licznych gatunków drzew, krzewów leśnych, roślin zielnych (orlica, 

widłaki) (3, 5, 14). 
Taniny. Związki te znajdują się m.in. w opadłych liściach grabu, buka 

i galasach (14). 

В 
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Alkaloidy i cyjanohydryny. Nasiona i owoce z wysokim udziałem 
alkaloidów (np. kokainy, kofeiny, kodeiny) są inhibitorami kiełkowania 
nasion. Nasiona wielu gatunków z rodziny Prunaceae i Pomaceae za- 
wierają duże ilości cyjanogennych glikozydów, a uwalniający się z tych 
glikozydów kwas cyjanowodorowy hamuje i uniemożliwia kiełkowanie. 
Stwierdzono np., że nasiona głogu wydzielają duże ilości tego kwasu tuż 
przed kiełkowaniem (14). 

d. Mechanizm działania substancji allelopatycznych 

Związki lotne mogą być absorbowane bezpośrednio z powietrza, lecz 
większość z nich musi najpierw przejść do gleby. W glebie związki te mo- 
gą być dezaktywowane w wyniku adsorpcji przez składniki mineralne 
gleby albo substancję organiczną lub też rozłożone przez mikroorganizmy. 
Do gleby dostaje się dużo związków allelopatycznych, ale w wyniku po- 
wyższych procesów tylko pewna ich część jest absorbowana przez rosli- 
ny. Tak więc gleba jest bardzo ważnym czynnikiem w oddziaływaniu 
allelopatycznym (3). 

Związki allelopatyczne po wchłonięciu ich przez rośliny działają w róż- 
ny sposób. Niektóre hamują podział i rozchodzenie się komórek w czasie 
mitozy. Właściwości takie wykazuje m.in. kumaryna. Ekstrakty z łupiny 
orzecha czarnego utrudniają rozpoczęcie mitozy. Inne inhibitory hamują 
wzrost na skutek działania kwasu indolooctowego. Do inhibitorów tych 
należy m.in. skopoletyna (alkaloid) przeszkadzająca w utlenianiu wspom- 
nianego kwasu. | 

Niektóre inhibitory hamują pobieranie soli mineralnych ograniczając 
ich absorbcję lub przemieszczanie. I tak np. perz utrudnia przyswajanie 
azotu i potasu przez kukurydzę. Znaczna liczba związków allelopatycz- 
nych hamuje lub stymuluje proces oddychania. Pewne inhibitory (np. 
skopoletyna) hamują przebieg fotosyntezy (14). 

Oddziaływanie allelopatyczne inhibitorów może także wynikać z utrud- 
niania syntezy białek i zaburzeń w metaboliźmie lipidów i kwasów orga- 
nicznych, zmian przepuszczalności membran komórkowych jak też ograni- 
czania aktywności enzymów (14). 

e. Wpływ niektórych czynników na wydzielanie substancji allelopatycz- 
nych i intensywność ich oddziaływania 

Chemiczny skład i ilość wytwarzanych substancji allelopatycznych 
zmienia się w ciągu doby, sezonu wegetacyjnego i wieku rośliny. Jest to 
też przyczyną zmian allelopatycznej aktywności roślin. W dzień aktyw- 
ność ta wzrasta. Wynika to z intensywniejszego wydzielania substancji 
allelopatycznych jako rezultatu wzrostu intensywności fotosyntezy rośliny 
dawcy i nasilenia fizjologicznych procesów u rośliny biorcy. 

Ze wzrostem wieku liści ich aktywność zwiększa się, ale wyraźnie 
obniża przed ich obumieraniem, | 

Sezonowa zmienność substancji allelopatycznych zależy od warunków | 
świetlnych, temperatury i wilgotności. Największą aktywność składników 
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allelopatycznych obserwuje się u roślin w drugiej połowie okresu wegeta- 
cyjnego. Zmiany te wiążą się ze zwiększeniem w składzie inhibitorów 
udziału substancji fizjologicznie aktywnych. Są również podstawy do 
stwierdzenia, że substancje allelopatyczne młodych drzew wykazują znacz- 
nie większą aktywność niż dojrzałych (5). 

Oddziaływanie inhibitorów wzrostu uzależnione jest od wielu wa- 
 runków. Niektóre gatunki roślin są tolerancyjne, nawet w stosunku do 
najsilniejszych cżynników allelopatycznych, inne natomiast podlegają ich 
działaniu tylko w ściśle określonych warunkach. Ta zmienność reakcji 
roślin może się wiązać z ilością roślin allelopatycznych, koncentracją 
związków chemicznych, oraz zależeć od czynników siedliskowych takich 
jak warunki wilgotnościowe i temperatura. Niska wilgotność i wyższa 
temperatura wpływają bowiem na koncentrację inhibitorów wzrostu w 
roślinie. Ilość, a prawdopodobnie i jakość, kolin zmienia się zależnie od 
warunków siedliskowych. Na żyznych glebach gliniastych dobrze rosnący 
dąb będzie wydzielał większe ilości kolin niż na glebach piaszczystych (5). 

Przeprowadzone dotychczas badania wykazują, że oddziaływanie alle- 
lopatyczne może występować w ciągu całego życia drzewostanu, lecz za- 
zwyczaj dostrzega się je dopiero w okresie odnawiania lub zalesiania (3). 

3, ODDZIAŁYWANIE ALLELOPATYCZNE DRZEW I ROŚLIN ZIELNYCH 
"NA ODNOWIENIA NATURALNE 

Dzięki szerokim badaniom ostatnich 20 lat, ekologia dysponuje sto- 
sunkowo bogatymi wynikami dotyczącymi allelopatii wśród roślin wyż- 
szych, w tym także drzew, krzewów i roślin zielnych występujących w 
zbiorowiskach leśnych. 

" Ważniejsze w leśnictwie północnoamerykańskim gatunki drzew, krze- 
wów i roślin zielnych oddziaływających allelopatycznie zestawił Fisher 
(3) (tabela). Niektóre z nich mogą mieć również znaczenie w naszych la- 

sach i zadrzewieniach. 
Znajomość allelopatycznych gatunków drzew leśnych w warunkach 

europejskich jest coraz większa. Szczególnie bogate są pod tym względem 

osiągnięcia leśników—ekologów radzieckich (5, 7, 8, 10, 11). Należy tu 

jednak wyjaśnić, że leśnicy radzieccy pod pojęciem allelopatii rozumieją 

zarówno stymulujący (pozytywny) jak i szkodliwy wpływ drzew na sie- 

bie. Dlatego też w zależności od charakteru wpływu kolin na główny 

gatunek w drzewostanie wszystkie drzewa leśne dzielą oni па акс. - 

watory, pozytywnie działające na procesy życiowe, 1 inhibitory, hamu- 

jące je. | | 

Podział ten ma jednak charakter względny, ponieważ dużo gatunków 

drzew zaliczonych do inhibitorów w określonych warunkach wywiera 

aktywizujący wpływ i na odwrót — aktywatory w specyficznych warun- 

kach mogą wpływać ujemnie. | | 

Interesujące wyniki dotyczące allelopatycznego oddziaływania sosny 

uzyskali Mjakuśko i Vanża (8). Badania przeprowadzone na ma- 

teriale zebranym w borach sosnowych ukraińskiego Polesia wykazały ha- 

mujący wpływ wyciągów wodnych ze ściółki sosnowej na kiełkowanie 
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Ważniejsze w leśnictwie północnoamerykańskim rośliny allelopatyczne, (związki 
chemiczne przez nie wytwarzane i przykłady roślin ulegających ich oddziaływaniu (3) 

  

Rodzaje i gatunki roślin 
oddziaływających allelopa- 

tycznie (hamująco) 

Klasa związków 
chęmicznych 

Rośliny ulegające 
oddziaływaniu 

  

Drzewa: 

Acer saccharum 

Celtis occidentalis 

eucalyptus 

„uglans nigra 

„uniperus 

Platanus occidentalis 

Padus serotina 

Quercus 

Krzewy: 

Arctostaphylos 

Rhus ursinus 

Rhododendron 

Sambucus racemosa 

Inne rosliny: 

Aster 

Solidago 

Dryopteris novenboracensis 

Pteridium aquilinum 

Lycopodium 

Cladonia 

Fenole 

Kumaryny 

Fenole, terpeny 

Oksynaftochinon 

(juglon) 
Fenole 

Kumaryny 

Cyjanogenne 

glikozydy 

Kumaryny, fenole 

Kumaryny, fenole 

Fenole, terpenoidy 

Fenole 

Fenole 

Fenole, terpenoidy 

Fenole 

Fenole 

Fenole 

Fenole 

Fenole 

Betula alleghaniensis 

RoSliny zielne, trawy 

Krzewy, rośliny zielne, 
trawy | 

Drzewa, krzewy, rośliny 

zielne 

Trawy 

Rośliny zielne, trawy 

\ 

Rośliny zielne, trawy 

Rośliny zielne, trawy 

Pinus, Picea 

Pseudotsuga menziesii 

P. menziesii 

P. menziesii 

Acer saccharum, 

Padus serotina | 

A. saccharum, P. serotina 

P. serotina 

P. menziesii 
P. serotina 

Pinus banksiana 

Picea glouca 

nasion tego drzewa. Allelopatyczna aktywność ściółki leśnej jest jednak 
niejednakowa w różnych warunkach siedliskowych. 

Aktywność allelopatyczna ściółki podchodzacej ze świeżego oligotro- 
ficznego mszystego boru sosnowego II—V bonitacji wynosiła: 13,0 UKE 
(jednostki aktywności allelopatycznej) w warstwie dolnej ściółki i 15,2 
UKE w warstwie górnej ściółki. Na żyźniejszych świeżych mezotroficz- 
nych siedliskach ściółka wykazuje wzrost aktywności do 82 UKE. W mie- 

/ 
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szanych drzewostanach dębowo-sosnowych następuje dalszy wzrost aktyw- 
ności ściółki do wartości 138,5 UKE. W sztucznych drzewostanach sosno- 
wych w warunkach siedlisk świeżych, mezotroficznych, aktywność ściółki 
wynosi 15-—30 UKE. Badania wykazały także, iż aktywność allelopatyczna 
zależy od składu drzewostanu i pory roku. Wiosną aktywność ta jest nis- 
ka, zwiększa się natomiast jesienią. Szczególnie wysoką aktywność wy- 
kazują świeże, opadłe igły sosny, a w mieszanych drzewostanach dębo- 
wo-sosnowych liście dębu. Drobne gałązki, szyszki, kora wykazywały nie- 
znaczną aktywność. - 

Wodne wyciągi świeżo opadłych igieł osiągały wskaźniki aktywności 
110—137 UKE. Koliny ściółki odgrywać mogą zatem negatywną rolę w 
odnawianiu, jednak prosty zabieg usunięcia ścioły zapewniał kiełkowanie 
nasion (8). 

Mitin (7) wykazał, iż opadłe w listopadzie liście buka zawieraja 

rozpuszczalne w wodzie związki allelopatyczne zawierające kwas abscy- 

dynowy, wywierające negatywny wpływ na kiełkujące nasiona tego ga- 
tunku. Autor ten stwierdził również obecność w liściach grabu i buka 
tanin, które ograniczają wzrost siewek wymienionych gatunków. 

Znane trudności w odnawianiu jodły w zbiorowiskach, w których wy- 
kształca się próchnica typu kwaśny mull, i łatwość odnawiania na próch- 

nicy moder-mor wiązać się może z różnym oddziaływaniem allelopatycz- 

nym tego gatunku na jego siewki. Becker i Drapier (1, 2) wyka- 

zali hamujący wpływ wyciągów wodnych ze świeżych igieł jodły na kiet- 

kowanie jej nąsion i wzrost korzeni siewek. 
Biotesty przeprowadzone na Lepidium sativum wykazały inhibujące 

właściwości wspomnianych wyciągów wodnych, które jednak nie zależą 

od warunków siedliskowych, miejsca wzrastania igieł (nasłoneczniona lub 

ocieniona część korony) ani wieku. Zmienność toksyczności, którą obser- 

wowano przez cały rok, jest ściśle skorelowana z zawartością węgla orga- 

nicznego w wodnych wyciągach. Związana jest ona głównie z warunkami 

klimatycznymi poprzedzającymi doświadczenia — okresy stosunkowo su- 

che zwiększały toksyczność. 
Badania chromatograficzne wykazały, iż toksyny występują we frakcji 

związków chemicznych, która zawiera kwas alifatyczny i alicykliczny. 

Skład chemiczny tych związków nie został jeszcze dokładnie ustalony. 

Dalsze badania cytowanych autorów z zastosowaniem biotestów — 

wykazały, iż opady deszczu, które „przemyły” korony jodeł, są fitotoksycz- 

ne. Właściwości toksyczne wzmagały się silnie po przejściu opadu do 

próchnicy typu kwaśny mull, natomiast w próchnicy moder-mor wyka- 

zywały raczej stymulujący efekt. Toksyczność kwaśnego mullu zwiększa 

się zwłaszcza w obecności zwartych warstw kostrzewy leśnej (Festuca 

altissima), której właściwości allelopatyczne zostały wcześniej poznane 

1, 2). 
Koliny zawarte w kwaśnym mullu ograniczały wzrost korzeni siewek 

jodły. Przedstawione wyniki dowodzą ekologicznego znaczenia tego zja- 

wiska. Autotoksyczność jodły nasuwa interesujące wyjaśnienie procesu 

naturalnego płodozmianu w drzewostanach (jodłę zastępuje buk, świerk 

następuje po jodle), często obserwowanego w zbiorowiskach leśnych i sta- 

nowi punkt zwrotny w przywracaniu na tych acidofilnych siedliskach 

mieszanych drzewostanów, bliższych zespołom klimaksowym (1, 2). 
t 
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4. ALLELOPATIA DRZEW I ROŚLIN ZIELNYCH WYSTĘPUJĄCYCH 

W ZADRZEWIENIACH | | 

Dużą wartość dla doboru składu gatunkowego drzew i roślin zielnych 
w zadrzewieniach stanowią wyniki badań Larsena i Schwarza 
(6). Autorzy ci stwierdzili różny wpływ kolin wydzielanych m.in. przez: 
Coronilla varia, Daucus carota, Solidago altissima i Phleum pratense na 
wzrost grochodrzewu i olszy czarnej. Badania polegały na ocenie wzro- 
stu siewek i ich zdolności wiązania azotu. Stwierdzono, że wzrost grocho- 
drzewu był w największym stopniu hamowany przez nawłoć (o 90%) 
i marchew (o 77%). W stosunku do olszy czarnej wykazano stymulujące 
działanie Coronilla varia i obojętność na pozostałe rośliny. 

Podtelok (11) badała wpływ wodnych ekstraktów m.in. z korzeni: 
Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. tataricum, A. ne- 
gundo, Quercus robur i Fraxinus excelsior na wzrost siewek tych gatun- 
ków. Wszystkie ekstrakty znacznie, chociaż w różnym stopniu, hamowały 
wzrost siewek. W konkluzji autorka ta zwraca uwagę, że przy wyborze 
drzew i krzewów do celów dekoracyjnych lub przy zakładaniu upraw 
leśnych należy obowiązkowo uwzględniać możliwości oddziaływania alle- 
lopatycznego. | 

Badania Oleksevita (10) wykazały, że berberys, kasztanowiec, 
róża, lilak, kalina, jodła i jaśminowiec przejawiają znaczną allelopatyczną 
aktywność, polegającą na hamowaniu wzrostu sąsiadujących z nimi ro- 
ślin i zatruwaniu gleby. 

ł 
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