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Növényrendszertani és Ökológiai tanszék

Az órák, melyek halk remekbe fogták

A szép látványt, mit minden szem csodál

Zsarnokként törnek majd rá, s tönkre rontják

A gyönyörűt, mely most oly fényben áll; 

/ William Shakespeare /



Szigetköz

 Szigetköz a Győri-

medencének a Duna és 

a Mosoni-Duna által 

körbehatárolt szigete

 Területe: 375 km2

 Árvízvédelmi 

töltésekkel védett: 78% 

pontosabban 295 km2



Visszatekintés a közelmúltba…

Emberi beavatkozások:

 Árvízvédelem (1892)

 Folyószabályozás

 Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer kivitelezése /képen 

látható/

Csehszlovák-magyar szerződés 

1977-ben.

Cél a vízenergia  hasznosítása volt.

1992-ben magyar szerződés bontás.

Szlovák lépés a Duna elterelése.

Következmény: Szigetközbe csak 

20% víz jut.



Következmények, melyek teret 

adtak a növényi inváziónak

 Vízhozam és 
vízszint csökkenés

 Hordalék lerakás

Mellékágrendszer 
kiszáradása

 Vízi-vízparti élettér 
megváltozása

 Ártéri erdők, rétek  
növényvilága 
megfogyatkozik, 
vagy átalakul



Fogalom ismertetés

Inváziós faj:

Az invázió szó latin eredetű, az invado igéből származik, 
/magyarosítva özönfaj/ melynek jelentése többek között: 
behatol, benyomul, beront valahova .Az inváziós növényfajok 
olyan nem őshonos fajok, amelyeknek területe és 
populációmérete a számukra megfelelő élőhelyen, adott 
területen, adott térben és időben monoton módon növekszik. 

Őshonos faj:

Az Északi- mérsékelt övben azokat a fajokat nevezzük 
őshonosnak, amelyek a jégkorszakot helyben átvészelték, 
vagy az ember közvetett vagy közvetlen közreműködése 
nélkül telepedtek vissza.

Hazánkba az idegen fajok szándékos, vagy véletlen 
behurcolással, valamint folyók által szállított mag formájában 
érkeznek.



Az inváziót elősegítő körülmények:

Egy jól működő élőhely megváltozása,ezzel 
nő az elözönölhetőség mértéke.

Ökológiai és zöldfolyosók szerepe:

mesterséges és természetes vízfolyások /magszállítás/

 hullámterek /bolygatás,magok partra jutása/

 gátak / fontos gondozás/

 utak és út menti gyepes területek /közlekedés/

 vasutak /szélsőséges élettér/

 erdősávok /kivadulási lehetőség/

Az invázió függ az adott fajtól, valamint a befogadó környezet adottságaitól.



Az invázió kulcsa

 Nincs, vagy alig van természetes 

betegségokozójuk,fogyasztójuk.

 Nagyszámú utód létrehozása.

 Egyes fajok magjai sokáig megtartják 

csírázóképességüket.

 Tág környezeti tűrőképesség.

 Allelopatikus hatás



Probléma az invázió jelenségével

Biodiverzitás csökkenése

 Tájkép változása, 

romlása

 Mezőgazdasági 

műveletek akadályozása

 Árvízvédelmi munkálatok 

nehezítése: mederérdesség

Egészségügyi problémák 

/ allergia /

Gazdasági kár

Épületek, utak 

károsodása Parlagfűvel fertőzött napraforgótábla



Terepi munkám

Helyszín: Kimle



(Ailanthus altissima)- Mirigyes bálványfa



(Fallopia japonica)-Japánkeserűfű



(Solidago canadensis ; Solidago gigantea)-

Magas ; Kanadai aranyvessző



Mit tehetünk? 

Megelőzés,Védekezés

Figyelembe kell venni:

 területi és jogi korlátokat

 a faji különbségeket

Ezek ismeretében:

Mechanikai (kézi, gépi) kezelés

 Vegyszeres kezelés

 Társadalom tájékoztatása, inspirálása

 Külhoni  kapcsolattartás



Összefoglalás

Tetteink következményekkel járnak!!!

Az növényi invázió időszerű, nem 

elhanyagolható probléma.

Felelősök vagyunk természeti 

értékeinkért. Ezért óvjuk és őrizzük a 

természetet!

Célunk nem a kiirtás, hanem a 

megfékezés!



Köszönöm a figyelmet !


