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Bevezetés
A NABE idén nyáron településről településre vándorló roll-up kiállításon mutatta be a
Balaton körül terjedő inváziós fajokat. A NABE Zamárdi csoportja legutóbbi összejövetelén
foglalkozott a problémakörrel. A cikkben röviden összefoglaljuk az elhangzottakat, az
inváziós fajok terjedésének, és a terjedés akadályozásának főbb tudnivalóit.
Az inváziós fajokról általában
Idegenhonos inváziós fajoknak, vagy idegenhonos özönfajoknak nevezzük az agresszívan
terjedő, a természetes élővilág biológiai sokféleségét veszélyeztető fajokat. Növényfaj és
állatfaj egyaránt lehet inváziós. Terjedésük nemcsak a biológiai sokféleséget csökkenti,
hanem komoly gazdasági károkat is okozhat, és van közöttük, amelyik az emberi egészséget
veszélyezteti.
Az özönfajok terjedését természetellenesen felgyorsította a modern világ, a kereskedelem, az
utazás fejlődése, és olykor a szándékos betelepítés. A felgyorsult terjedés miatt az inváziós
veszélyek elleni védekezés is felgyorsult. Néha sikerrel jár, olykor azonban kudarcba fullad,
az özönfaj megállíthatatlanul terjed tovább.
A klasszikus példa az üregi nyúl ausztráliai inváziós terjedése, az általuk okozott sok kár, és
az ellenük való folyamatos, a kisebb sikerek ellenére reménytelennek tűnő védekezés. Az
1850-es években a betelepülő britek honosították meg Ausztráliában az üregi nyulat. A
legenda szerint, összesen csak 24 darabot hoztak magukkal. Úgy vélték, tenyésztésükkel szép
gazdasági sikereket érnek majd el, hiszen az igénytelen állatnak szinte minden része
hasznosítható. A nyulak megkedvelték Ausztráliát, természetes ellenségük se volt,
megállíthatatlan szaporodásnak indultak. A következmény borzasztó volt. A nyulak felfalták
az őshonos állatok elől az élelmet, és kisajátították az üregeiket. Tarra rágták a mezőket,
felfaltak mindent. Megették a facsemetéket, ezért amikor a felnőtt fák elpusztulnak, nem volt
utánpótlás, eltűnt az erdő. Próbálkoztak ellenük vadászattal, golyóval, csapdákkal,
mérgezéssel, de még csak lassítani sem sikerült a terjedést. 50 év alatt, a múlt század elejére
600 milliósra szaporodott az állományuk. Az ausztrál kormány 1901-ben kétségbeesett
lépéshez folyamodott. Többéves munkával kerítéssel vágták ketté a kontinenst, hogy a másik
felét megmentsék a nyulaktól. Az óceántól óceánig húzódó kerítés 1837 kilométer hosszú lett.
De a nyulak átugrottak felette, lyukat ástak alatta, és a terjeszkedés megállíthatatlanul folyt
tovább. Azóta, különleges nyúl-betegségek terjesztésével időnként sikerült gyéríteni őket, de
az állományuk - becslések szerint - még ma is 300 milliós.

A képek mutatják a pusztasággá változott területet, az 1837 km hosszú nyúl-kerítés
nyomvonalát és a kerítést. A térképvázlaton látható egy másik kerítés, az 5600 km hosszú
dingókutya- kerítés nyomvonala is. A dingó kutyák inváziója Ausztrália másik nagy inváziós
problémája. Bár a faj őshonos, de a betelepült britek földművelési tevékenysége váratlan
élelmiszertöbblethez juttatta a kutyákat, ez az invázió oka.
Inváziós fajok Magyarországon
Szerencsére, Magyarországon az ausztráliainál kisebbek az inváziós károk. Az idegenhonos
özönfajok jegyzékét néhány éve az Inváziós Szakértői Tanács állította össze. A jegyzék fő
célja, hogy meghatározza azokat a fajokat, amelyek miatt a Kárpát-medence természetes állatés növényvilágának védelme érdekében aktív beavatkozás szükséges.
A természetvédelmi szempontból veszélyt jelentő özönnövények jegyzéke 33 szárazföldi és 8
vízi növényfajt tartalmaz. Ez a lista kiegészül a mezőgazdasági vagy települési környezethez
kötődő, természetvédelmi szempontból kisebb veszélyt jelentő növényfajokkal (mint például
a parlagfű, a parlagi rézgyom, a selyemmályva, siska nádtippan, a földi szeder fajcsoport). Az
állatvilág 19 fajjal képviselteti magát a listán. A Balaton térségében sok megtalálható
közülük.
A NABE vándorkiállításának roll-upjain fényképek és rövid szöveges összefoglalás mutatja
be a Balaton környékén előforduló özönfajokat. A roll-upok az interneten a
http://www.hajosy.hu/ozonfajok/ honlapon tekinthetők meg.
Az idegenhonos inváziós fajok elleni védekezés
A fajok terjedése nem ismeri az országhatárokat, csak nagyobb régiókra kiterjedő közös
szabályoktól és intézkedésektől várható eredményes védekezés. Ennek szellemében járt el az
Európai Parlament és az Európai Tanács, mikor 2014. október 22-én rendeletet fogadott el
"Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének
megelőzéséről és kezeléséről" címmel (száma: 1143/2014/EU rendelet). A rendelet a
megelőzésre, a korai észlelésre és a gyors kiirtásra, a széles körben elterjedt inváziós fajok
kezelésére állított föl szabályokat. A védekezés költségeit "a szennyező fizet" elve alapján
határozta meg.
Az EU tudományos testülete hat évente aktualizálja az inváziós fajok jegyzékét. A jegyzékben
(a tiltólistán) jelenleg 49 faj szerepel. Közülük 12 faj "gyakori" vagy "közepesen gyakori"
minősítésű Magyarországon. Ezek az alábbiak:

magyar név
karolinai tündérhínár
felemáslevelű süllőhínár
közönséges selyemkóró
bíbor nebáncsvirág
cifrarák
jelzőrák
amurgéb
kínai razbóra
pézsmapocok
fehér akác
magas aranyvessző
kanadai aranyvessző

tudományos név
Cabomba caroliniana
Myriophyllum heterophyllum
Asclepias syriaca
Impatiens glandulifera
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Perccottus glenii
Pseudorasbora parva
Ondatra zibethicus
Robinia pseudoacacia
Solidago gigantea
Solidago canadensis

csoport
vízi növény
vízi növény
szárazföldi lágyszárú
szárazföldi lágyszárú
rák
rák
hal
hal
emlős
fa
fa
fa

Az EU rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok fenntarthatnak vagy elfogadhatnak
szigorúbb nemzeti szabályokat azzal a céllal, hogy megakadályozzák az idegenhonos inváziós
fajok betelepítését vagy behurcolását országukba. A magyar jogrendbe a 408/2016. (XII. 13.)
számú kormányrendelet építette be az EU szabályokat, beleértve a szankciókat, köztük a
bírságok mértékét.
Az özönfajok gyérítése minden faj esetén más és más feladat. Fontos megjegyeznünk, hogy
az ember tudatos magatartással sokat tehet az özönfajok behurcolása és elterjedése ellen.
Gondoljunk csak az angolnákra. A múlt században telepítették őket a Balatonba, a halászat
bevételeinek növelésére. Az idegenhonos hal azonban csak egy ideig tudott alkalmazkodni a
balatoni körülményekhez. A múlt század végén tömegesen pusztult, nagy károkat okozva az
idegenforgalomnak a külföldi strandolók elüldözésével. Nagy károkat okoz a busa
napjainkban is, bár ökológiai okból, az algák terjedésének megakadályozására telepítették
őket. Ám a busa nemcsak az algákat, hanem minden mást is elfogyaszt, és ezzel a Balaton
őshonos halpopulációjának nagy csökkenését, egyes fajok eseténkénti kipusztulását is okozta.
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