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„Nem láttak ilyet sem őseid, 
sem azoknak ősei mind a mai 
napig, amióta ezen a földön 
laknak” 2 Móz 10,6
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Legsúlyosabb veszélyeztető tényezők
Magyarország

válaszok számának súlyozott összege

területek 97%-án probléma

• nemzeti park igazgatóságok
területkezeléssel foglalkozó
munkatársai 
• országos védettségű és
Natura 2000 területek
• 144 vizsgált terület

Pannon Régióban leginkább 
veszélyeztetett:
• folyóvölgyek
• alföldi homoki élőhelyek
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Mik azok az inváziós fajok?

Idegenhonos faj:

a természetes előfordulási területén 

kívüli területre betelepített vagy

behurcolt állat-, növény-, gomba- vagy 

mikroorganizmus faj, alfaj vagy 

alacsonyabb rendszertani egység 

bármely élő példánya, beleértve az 

ilyen fajok részeit, ivarsejtjeit, magjait, 

petéit vagy szaporítóképleteit, 

valamint a túlélésre és a későbbi 

szaporodásra képes keresztezett vagy 

nemesített fajtákat is (Európai 

Parlament 1143/2014 Rendelete)



Őshonos faj:

az adott területen emberi közreműködés nélkül is előfordul

➢ jégkorszakot helyben túlélte, vagy már a neolitikum előtt visszatelepedett

Biológiai invázió:

idegenhonos faj terjedése (függetlenül attól, hogy van-e negatív hatása)



Idegenhonos inváziós faj (Invasive Alien Species – IAS) :

olyan idegenhonos faj, amelyről megállapítást nyert, hogy betelepítése vagy 

behurcolása, illetve terjedése veszélyezteti vagy káros hatást gyakorol a 

biológiai sokféleségre és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatásokra

(Európai Parlament 1143/2014 Rendelete)

➢ Terjedési akadályok átlépése

➢ Emberi hatás

➢ Kórokozó és fogyasztó szervezetek

hiányoznak

➢ Természetes ökoszisztéma

megváltoztatása

archeofiton: Amerika felfedezése előtt megjelent

neofiton: Amerika felfedezése után jelent meg



Hány inváziós faj van?

10-es szabály:

terjedési akadályokon átjutott egyedek

/10: önállóan túlélő populációt alkot

/10: tartós megtelepedés

/10: invázió

Listák:

• DAISIE: 2007-ig 10.771 idegenhonos faj 

Európában

• Európai Unió számára veszélyt jelentő 

inváziós fajok

Mi okozza az inváziót?

• globalizáció (kereskedelem, utazás)

• klímaváltozás



Mi a gond az inváziós fajokkal?
• Gazdasági hatás
(okozott kár + védekezés ktsg-e)
• Egészségügyi hatás
(betegség hordozók, allergének, 
bőrbetegségek okozói)
• Ökoszisztéma szolgáltatásokra

gyakorolt hatás
• Biodiverzitásra gyakorolt hatás

Kaukázusi medvetalp
Heracleum mantegazzianum
Hollandia
Leideni vasútállomás
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egyéb

infrastruktúra károsítása

őshonos fajok betegségeinek terjesztése

hibridizáció az őshonos fajokkal

humánegészségügyi hatás

őshonos fajok predációja

ökoszisztéma változásai

gazdasági károkozás

táji értékek csökkentése

versengés az őshonos fajokkal

élőhelyekre kifejtett hatás

Az inváziós fajok hatásai közül
melyek érintik legsúlyosabban a területet?
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Parthenocissus inserta – közönséges vadszőlő

Phytolacca americana – amerikai alkörmös

Conyza canadensis – betyárkóró

Heracleum mantegazzianum – kaukázusi medvetalp

Syringa vulgaris – közönséges orgona

Tamarix tetranda - keleti tamariska

Impatiens glandulifera – bíbor nebáncsvirág

Vitis vulpina – parti szőlő

Impatiens parviflora – kisvirágú nebáncsvirág

Prunus serotina – kései meggy

Aster spp. – észak-amerikai őszirózsák

Echinocystis lobata – süntök

Fallopia spp. – óriáskeserűfű (japánkeserüfű) fajok

Ambrosia artemisiifolia – ürömlevelű parlagfű

Celtis occidentalis – nyugati ostorfa

Fraxinus pennsylvanica – amerikai kőris

Solidago canadensis – kanadai aranyvessző

Acer negundo – zöld juhar

Amorpha fruticosa – gyalogakác

Solidago gigantea – magas aranyvessző

Elaeagnus angustifolia – keskenylevelű ezüstfa

Ailanthus altissima – bálványfa

Asclepias syriaca – selyemkóró

Robinia pseudoacacia – fehér akác

Top 10:
- Kiugró: fehér akác (területek 66 %-a)
- 8 faj észak-amerikai
- 7 fásszárú faj
- Mind 100 évnél régebben került be
- Többnyire szándékos betelepítés %

NÖVÉNYEK  (34 faj)



Kaukázusi medvetalp
Heracleum mantegazzianum
Pusztazámor – Sóskút 2019. május



Japánkeserüfű - Fallopia spp.
Szentgotthárd - Rába
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Leptoglossus occidentalis - nyugati levéllábú poloska

Myocastor coypus – nutria

Procambarus falax f. virginalis - virginiai márványrák

Ameiurus melas - fekete törpeharcsa

Metcalfa pruinosa – amerikai lepkekabóca

Pacifastacus leniusculus – jelzőrák

Trachemys scripta – ékszerteknős

Sinanodonta woodiana – amúri kagyló

Orconectes limosus – cifrarák

Perccottus glehni – amurgéb

Arion lusitanicus – spanyol csupaszcsiga

Lepomis gibbosus – naphal

Pseudorasbora parva – kínai razbóra

Dama dama – dámszarvas

Ovis musimon – muflon

Ameiurus nebulosus – törpeharcsa

Carassius gibelio – ezüstkárász

Harmonia axyridis – harlekinkatica

Felis silvestris catus – házimacska

%

Top 10:
- 5 halfaj
- 2 nagyvad faj
- fele néhány évtizeden belül érkezett

ÁLLATOK (31 faj)



Tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata)



Jelenleg ismert magyarországi előfordulás
megyénként az első észlelés dátumával
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Drónfelvétel egy fertőzött kocsányos tölgy állományról
Mecsek

Ash

Ash

Ash

Ash

Ash

Pedunculate oak

Pedunculate oak

Pedunculate oak

Pedunculate oak

Pedunculate oak



~650 species



Mit tehetünk? - szakemberek

Védekezési eljárások:

• kémiai

• biológiai

• mechanikus

• kombinált

Védekezés fázisai:

• korai észlelés

• állományszabályozás

• elszigetelés

• kiirtás

Why Glyphosate Should Be Banned? (2012)



Zöld juhar kezelése

DONAU-AUEN
NEMZETI PARK

Nincs beavatkozás
2017

• Fakopáncs fajok táplálkozásra és költőhely-választásra a fehér- és törékeny fűz, 

illetve fekete nyár hibrid fákat preferálják, az inváziós fákat kerülik (Ónodi, 2017).

• A zöld juharra szegényes rovarfauna jellemző.

• Termőre forduló fák további területeket fertőznek.

• A zöld juhar a gyümölcsfákat károsító amerikai fehér medvelepke köztes gazdája.

Problémák:



TÁTI-SZIGETEK NATURA 2000 TERÜLET

Zöld juhar kezelése



TÁTI-SZIGETEK
ártéri ligeterdő

Kezelés: zöld juhar gyűrűzése

Zöld juhar kezelése



Zöld juhar kezelése



HÁROS-SZIGET TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Zöld juhar kezelése



Box elder control

HÁROS-SZIGET
Kezelések:
• csákánnyal kifordítás

(10 cm átmérő alatt)
• gyűrűzés
• vegyszer injektálás



Gyűrűzés hatása

átmérőosztályok szerint

TÁTI-SZIGETEK ÉS

HÁROS-SZIGET

375 egyed

• <10 cm: fák fele teljesen elhalt, 

közel a fele erősen sarjad

• 11-30 cm: gyűrűzés hatásos

• >31 cm: gyűrűzés kevésbé 

hatásos, injektálás lehetséges
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dead dead but sprouting dying alive

Zöld juhar kezelése



Mit tehetünk? - laikusok





Etikai kérdések, felelősségünk

• azt akarjuk megőrizni, ami ránk van bízva (nem számít a szépség, 

hasznosság…)

• azt akarjuk visszaszorítani, ami a ránk bízott értékeket 

veszélyezteti (nem csak az egészségügy vagy gazdasági 

károkozókat)

• felelősségünk a klímaváltozásban

• problémás: biodiverzitás megőrzése fajok kiirtásával

• problémás: kiszámíthatatlan hatások (vegyszerhasználat, 

biológiai védekezés)

• mit tehetünk aktívan?: mit ültetünk, mit hurcolunk?



Köszönöm a figyelmet!


