A nem õshonos vagy jövevénynövények közül azokat, amelyek különösen gyakorivá válnak és jelentõs területeken, nagy tömegben lépnek
fel, inváziós vagy özönnövényeknek nevezzük. Jelenlétükkel a mezõgazdasági és természeti területeken egyaránt kárt okoznak, mivel
elnyomják a haszonnövényeket, illetve kiszorítják a honos növényeket a megszállt élõhelyekrõl, elszegényítve ez által a természetes
vegetációt. Az inváziós fajok terjeszkedése napjainkra a természetes élõhelyek pusztulása és feldarabolódása mellett a biológiai sokféleséget leginkább veszélyeztetõ tényezõk között szerepel.

Észak-amerikai eredetû, fészkesvirágzatú évelõ fajok, melyek dísznövényként
kerültek Európába. Kivadulásukat követõen rohamosan terjedõ inváziós
fajokká váltak. Ártereken, üde vagy mezofil réteken tömegesek. Virágporuk
allergiát válthat ki.

Észak-amerikai eredetû faj, melyet korábban mint textilipari és mézelõ növényt
ültettek. Termesztésével felhagytak, dísznövényként való alkalmazása veszélyt
jelent, mert elszabadulása következtében fõleg homokterületeinken tömeges
gyom, akadályozva ezzel a természetközeli társulások regenerációját.

A kaukázusi medvetalp a Nyugat-Kaukázusból származik és dísznövényként
került az európai botanikus kertekbe, míg a Sosnowsky-medvetalpnak
korábban takarmánynövényként való termesztésével próbálkoztak. Mindkét
faj számos helyen kivadult és terjed. Az általuk termelt furanokumarinok
érintkezéskor nehezen gyógyuló bõrgyulladást okoznak.

Az amerikai alkörmös Észak-Amerikából behurcolt dísznövény, amelynek
egyre nagyobb állományai veszélyeztetik a természetes élõhelyeket. A
kínai eredetû, hasonló, de tömzsibb megjelenésû, korábban festõ- és
dísznövényként termesztett kínai alkörmös fõleg a településeken
honosodott meg; mindkét faj magját a madarak is terjesztik.

Észak-Amerikából behurcolt széles tûrõképességû gyomfaj, amely elsõsorban a zavart, bolygatott élõhelyeken,
szántókon, útszéleken szaporodott fel. Hazánkban napjainkra a legveszélyesebb szántóföldi gyommá vált, pollenje pedig
a legtöbb gondot okozó aeroallergén.

Korábban elsõsorban dísznövényként betelepített távol-keleti szülõfajok
(F. japonica, F. sachalinensis) Európában képzõdött hibridje.
Terjeszkedõ sarjtelepeivel egynemû állományokat alkot, amelyekben
más növényfaj alig fordul elõ. Legnagyobb problémát a természetes,
vízparti élõhelyeken való terjedése jelenti.

Õshazája Észak-Amerika. Élõhelyét erõteljesen átalakítja.
Szemben az õshonos fajokból álló erdõk gazdag
gyepszintjével, az akácosok aljnövényzete fajszegény, benne a
nitrogénkedvelõ, széles ökológiai tûrõképességû, lágyszárú
fajok uralkodnak.

Ez a kínai eredetû növény pionír fajként viselkedik, bánya- és
iparvidékeken erdõsítésre és zöldterületi növényként
alkalmazták. Elvadult példányaival és állományaival
elsõsorban városokban találkozhatunk.

Ezt a víz felszínén úszó trópusi hínárnövényt akváriumok és
kerti tavak dísznövényeként árusítják. Kiszabadulva rövid idõ
alatt is meghatározó mértékben boríthatja természetes, fõleg
állóvizeink felszínét.

Elõzzük meg közösen az özönnövények további terjedését!
Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, valamint a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat közremûködésével
Szakmai elõkészítés: Mihály Botond, Dr. Botta-Dukát Zoltán, Dancza István, Dr. Csontos Péter
Fotók: Balogh Lajos, Börcsök Zoltán, Dancza István, Komka Péter, Mihály Botond, Novák Róbert, Papp Beáta

KÉSZÜLT A

„PARLAGFÛMENTES MAGYARORSZÁGÉRT“ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSÁVAL

