A KÖZÉPSŐ-IPOLY-VÖLGY ÖZÖNNÖVÉNYEINEK VISSZASZORÍTÁSA KÖZÖS FELADATUNK

Amerika felfedezését követően (a
XVI. századtól) jelentős számban
jelentek meg olyan növény- és állatfajok Európában, amelyek gyökeresen alakították át az adott
táj képét. Ezek egy része tudatos
betelepítést követően, az ember
életminőségét segítő fajként jelentkezett, elegendő csak a nagy
jelentőségre szert tett amerikai
eredetű gazdasági növényeinkre
gondolni (pl. burgonya, kukorica,
paradicsom stb).
Az ember kísérletező kedve nem
hagyott alább, és ez olyan fajok
betelepítését, behurcolását is magával hozta, melynek vélt vagy valós haszna idővel nem igazolódott
be. Az özönnövényeknek (más szóval inváziós növényeknek) nevezzük azon idegenhonos, jövevény
fajokat, melyek a gazdasági kultúrákból kikerülve a természetes növényzettel rendelkező területekre
is behatolnak, azok képét, jellegét
átalakítják. A növényi invázióval
érintett élőhelyek legtöbbször jól
felismerhetők egyveretű, egy faj
által alkotott egynemű (homogén)
növényzetükről (pl. vízfolyásokat
kísérő vadcsicsóka-sávok, mocsárréteken felverődő aranyveszszős foltok, cserjésedő legelőkön
záródó akácbozótok, romos épületeket „lebontó” japánkeserűfű
telepek stb.).

A globalizációval jelentkező áruforgalom, a kereskedelem és a
turizmus növekedése miatt, a biológiai invázió jelentősége a XX.
század második felétől minden
kontinensen igen erőteljesen felgyorsult. Sajnos a folyamatok jelentőségét későn ismertük fel, a
biológiai sokféleség leromlásán
túl (pl. özönfaj visszaszorítja az
adott élőhely jellemző honos fajait), ma már komoly gazdasági károkat is okoznak (pl. legelők, erdők
leromlása,
elértéktelenedése).
Egyes fajok humán-egészségügyi
káros szerepe is közismert, például az allergén ürömlevelű parlagfű
esetében.
A Középső-Ipoly-völgy és maga
az Ipoly folyó jelentős természeti
értékeket rejt, melyek következtében – a folyó szlovákiai szakaszához hasonlóan – közösségi, európai
uniós védettséget nyert: részét
képezi a Natura 2000 hálózatnak.
A folyó völgyét a természetes víztestek (természetes folyószakaszok, hullámterek, holtágak és
medermaradványok) magas aránya
jellemzi, melyhez nagy kiterjedésű, gazdálkodási szempontból is
jelentős, külterjesen hasznosított
rétek és legelők kapcsolódnak. Ez
a hagyományos gazdálkodás tartja
fenn azon büszkeségre okot adó fajainkat, melyek természetvédelmi

szempontból is igen jelentősek, pl.
a szibériai nőszirom, a réti iszalag, a
nagy tűzlepke, a dunai tarajosgőte,
a vöröshasú unka, a haris és a fehér
gólya.
Az Ipoly völgyének természeti
képe azonban nem ennyire idillikus. A víztestek, a vonalas létesítmények (utak, vasutak, csatornák)
és a lakott területek irányából nagy
mennyiségű, változatos fajösszetételű özönnövény közösségek is
megtelepedtek, térfoglalásuk számos ponton már komoly veszélyeket rejt. Ezen idegenhonos fajok
száma meghaladja a 30-at, melyek
több mint 1/3-a özönnövényként
lép fel a területen.
Az özönnövényekkel szembeni védekezés sikerének kulcsa a helyi
közösségek, illetve a természetvédelmi és vízügyi ágazatok összehangolt munkája lehet. Az özönnövényekkel kapcsolatos problémák
nem oldhatók meg a közösségek
támogatása nélkül, de ennek előfeltétele az, hogy a közösségeket
képezzük. Fontos felismernünk e
növényeket, megértenünk az általuk okozott természetvédelmi
és gazdasági károk jelentőségét.
Jelen kiadványban bemutatjuk a
négy legveszélyesebb özönnövényt,
valamint a védekezés öt alaptételét
színes ábrák segítségével.

A Középső-Ipoly-völgy vizes élőhelyein előforduló özönnövények
listája:
Magyar név
zöld juhar
ürömlevelű
parlagfű
gyalogakác
selyemkóró
őszirózsa kisfajok
feketéllő
farkasfog

Tudományos név
Acer negundo
Ambrosia
artemisiifolia
Amorpha
fruticosa
Asclepias syriaca
Aster spp.
Bidens frondosa

Echinocystis
lobata
Fraxinus
amerikai kőris
pennsylvanica
Helianthus
vadcsicsóka fajok
tuberosus agg.
bíbor
Impatiens
nebáncsvirág
glandulifera
kisvirágú
Impatiens
nebáncsvirág
parviﬂora
amerikai vadszőlő Parthenocissus
fajok
spp.
hibrid
Reynoutria x
japánkeserűfű
bohemica
Robinia pseudofehér akác
acacia
kanadai
Solidago
aranyvessző
canadensis
magas
Solidago
aranyvessző
gigantea
parti szőlő
Vitis vulpina
Xanthium
olasz szerbtövis
italicum
süntök

Erőteljes növekedésű, több
méteres magasságot is elérő
lágyszárú évelők. Gyökereik
1-2 méter mélyre is lehatolhatnak.
Vaskos száruk, többnyire üreges,
melyeken tojásdad, sokszor
bőrnemű levelek ülnek.
Az árterületeket a lakott illetve
a leromlott, művelésből
kivont területek irányából
hódította meg.
Származása: Kelet-Ázsia

Fejlett tarackjaival nagy foltokat
képező évelő fajok. Hajtásaik
nem ágaznak el, „vesszőszerűek”,
ﬁnoman pelyhesek (kanadai ~)
vagy kopaszak, viaszosak
(magas aranyvessző). Lándzsás
leveleik felső harmadukban
feltűnően fűrészesek. Apró
sárga fészkes virágaik lehajló
fürtökben nyílnak. A laza
talajú parlagtól kezdve az üde
mocsárrétekig számos élőhelyen
megtelepedhetnek.
Származása: Észak-Amerika

Méteresre megnövő, dohányra
emlékeztető tejelő, évelő növény
(„vaddohány”). Bogernyőben nyíló
illatos virágainak színe a fehértől
a vörösig változhat. Termése
enyhén szarv alakú, felülete
molyhos, tüskés. Magvait repítő
készülékeivel messzire sodorja
a szél. A laza homokos, löszös
talajok (pl. parlagok, töltésoldalak)
mellett hullámtereken is
tömegesen terjed.
Származása: Észak-Amerika

Egyéves, felkapaszkodó
liánnövény. Levelei öttagúak,
érdes tapintásúak. Fehéres-sárga
virágaik aprók, sűrűn állnak.
Nevét a tüskés terméseiről kapta,
melyben kezdetben lédús,
majd a magok érésekor kiszárad.
Gyors növekedéssel felfut
a parti sáv fáira, bokraira –
áthatolhatatlan szövedéket
alkotva.
Származása: Észak-Amerika

A helyes gazdálkodási gyakorlat fenntartása az özönnövények
megtelepedésének és felszaporodásának a lehetőségét erősen
csökkenti. Mint minden „fertőzés” esetén, a megelőzés a
legegyszerűbb, leghatékonyabb eszköz.

Az özönnövények korai észlelése és a gyors, megfelelő kezelések
elvégzése a sikeres védekezés alapját jelentik. A kis fertőzési
foltok felszámolása jóval költségtakarékosabb, mint az élőhely
nagy arányú fertőzését követő helyreállítás.

Az özönnövények különösen gyorsan terjednek a gazdálkodással
nem érintett területeken (pl. utak, vasutak, árkok, csatornák),
elhagyott belterületi porták és kertek). Közösségi összefogás
szükséges a gyakran fellépő fertőzési gócpontok észlelésénél
és a védekezés megvalósításánál.

Az özöngyomok által okozott problémák és esetleges gazdasági
károk nem csak Önt érintik. A sikeres védekezés alapját csak a
térségben gazdálkodók és a helyi közösségek együttes fellépése
teremtheti meg.
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