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A probléma fontossága minden terepen 
dolgozó botanikus és természetvédő számára 
hamar nyilvánvalóvá vált, és megszületett a 
felismerés, hogy az eredményes védekezéshez 
nélkülözhetetlen a meglévő ismeretek össze-
gyűjtése, ami előtt azonban el kellett dönteni, 
hogy milyen fajokról és milyen ismereteket 
szükséges összegyűjteni. Ebből a célból 1998 
márciusában Jósvafőn Agresszív adventív nö
vényfajok és a természetvédelem címmel szak-
mai találko zót rendeztek, amelynek résztvevői 
igyekeztek megtenni ezt az első lépést: elfo-
gadtak egy 35 fajból álló fajlistát (Sz. Tóth – 
Szmorad, 1998), és elhatározták, hogy ezekről 
a fajokról monografikus feldolgozások szület-
nek. A listában az idegenhonos fajok mellett 
szerepelt még három terjedő és a természet-
védelemnek ko moly problémákat okozó 
őshonos faj is; vagyis inkább a fontos termé-
szetvédelmi gyomok listájának, mint invázi-
ós fajlistának tekinthető. A tervezett mono-
gráfiák közül a következő években egyetlen 
egy, a selyemkóró ról szóló készült el (Bagi, 
1999). A sikertelenség oka szerintem, hogy 
nem volt a háttérben projekt, határidőkkel és 
azokat betartató projektvezetővel.

A biológiai inváziót a földi élet sokféleségére, 
diverzitására leselkedő egyik legfontosabb 
veszélyforrásnak tartják a szakértők. Olyan 
tények támasztják alá ezt, mint az endemikus 
halfajok tömeges kipusztulása a Viktória-tó-
ban a nílusi sügér (Lates niloticus) betelepíté-
se nyomán (Ogutu-Ohwayo, 1990), vagy 
há rom kistestű gyíktól eltekintve a teljes ős-
honos gerinces élővilág kipusztulása a Guam 
szigetéről a barna fakígyó (Boiga irregularis) 
véletlen behurcolása miatt (Fritts – Rodda, 
1998). A két említett példa – és számos másik, 
amelyekre itt nincs most hely – a szándékosan 
vagy véletlenül betelepített, majd elszaporodó, 
azaz inváziós állatfajok – leggyakrabban raga-
dozók – által okozott környezeti katasztrófák-
ra vonatkoznak. Ezzel szemben a hazai ter-
mészetvédelmi gyakorlat elsőként az inváziós 
növényfajok által okozott természetpusztítás-
sal szembesült az 1990-es évek elején. Ennek 
egyik oka a tájhasználat radikális megváltozá-
sa a rendszerváltás idején: nagy területen je-
lentek meg a parlagok, sok korábban használt 
gyepterületen abbamaradt a legeltetés-kaszá-
lás, ami kedvező körülményeket teremtett az 
inváziós fajok terjedésének.
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A munka 2002-ben indult újra, egy, a 
KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium) Természetvédelmi Hivatal (TVH) 
által finanszírozott és az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézetben általam vezetett, 
egyéves projekt keretében. Ez volt az első több-
szereplős projekt, amelyet vezettem. Szerencsé-
re a résztvevőktől minden segítséget megkap-
tam, és építhettünk az előző próbálkozás ta-
pasztalataira is. A feladat meghatározása során 
nyilvánvaló volt, hogy a rendelkezésre álló 
idő keretben nem fog mind a 35 faj ról elké-
szülni a monográfia. Ezért válogattunk kö-
zöttük, fontosság szerint is, de abból a szem-
pontból is, hogy mire van szakértő, aki vál-
lalja a faj feldolgozását. A fajmonográfiák 
mellett a TVH kérte más típusú fejezetek 
elkészítését is, többek között a fogalmak átte-
kintését, egy teljesebb fajlista összeállítását és 
javaslatot az inváziós fajok elleni védekezés 
stratégiájára.

A fajmonográfiák esetében úgy döntöt-
tünk, hogy a selyemkóróról megjelent mun-
ka (Bagi, 1999) szerkezetét és formáját követ-
jük. Az elfogadott formai követelmények 
közül kiemelném, hogy – eltérően a tudomá-
nyos művek általános gyakorlatától – mellőz-
tük a szövegközi citációkat; a felhasznált fon-
tosabb irodalmakat csak az írás végén, egy 
tematikusan csoportosított bibliográfiában 
szerepeltettük, ezzel könnyebben olvashatóvá 
téve a szöveget. Érdemes felsorolni a fejezetek 
címeit, mert ezek egy inváziós állatfajokról 
szóló hasonló mű esetén is relevánsak lenné-
nek: Taxonómia (nómenklatúrai kérdések, 
rokon fajok), Morfológiai jellemzés (ahol szük-
séges volt, a kritikus taxonok elkülönítését 
segítő összehasonlító táblázattal, határozó 
kulccsal), Származás, elterjedés, Életciklus, 
életmenet, Termőhelyigény, Biotikus interak
ciók, A faj gazdasági jelentősége (pozitív és 

negatív egyaránt), A faj természetvédelmi je
lentősége. A monográfiáknál a témavezető 
feladata viszonylag egyszerű volt: a megfelelő 
szerzők megkeresése és a feladat elvállalására 
való rábeszélése után már csak a határidők 
betartatására kellett ügyelnem.

Összetettebb feladat volt a fogalmak átte-
kintése és különösen a használandó fogalmak-
ra tett javaslat kidolgozása. A projektben 
minden aktív korú inváziós növényekkel 
foglalkozó fontos kutató részt vett, ezért úgy 
gondoltuk, hogy ha a szerzők konszenzusra 
tudnak jutni a fogalmak használatában, akkor 
azt várhatóan a tágabb szakma is elfogadja 
majd. Így is történt, de a konszenzusos állás-
pont (Botta-Dukát et al., 2004) kialakításáig 
több megbeszélés és számos e-mail-váltás 
után jutottunk csak el. Pedig stabil alapként 
rendelkezésre álltak David M. Richardson és 
munkatársai (Richardson et al., 2000) defi-
níciói. Ezek a definíciók kifejezetten a növé-
nyekre vonatkoznak, ezért számos olyan 
gyakorlati problémát figyelmen kívül hagy-
nak, amely az egyedek aktív mozgásával 
kapcsolatos. Például növényeknél egyértelmű 
az előfordulás helye, nincsenek kóborló, de 
tartósan nem megtelepedő egyedek. A defi-
níció szerint az invázió az idegenhonos fajok 
terjedése, és ilyen fajnak tekintjük azokat a 
fajokat, amelyek közvetlen vagy közvetett 
emberi közreműködéssel jutottak el a vizsgált 
területre. Aktívan mozgó állatoknál a teljesen 
spontán terjedés és a közvetett emberi közre-
működés (terjedési folyosók, alkalmas élőhe-
lyek kialakítása) között még nehezebb kü-
lönbséget tenni, mint növényeknél. A jól al-
kalmazható definíciók létrehozásának nehéz 
feladata azonban egy projektben, amelynek 
célja inváziós fajlisták összeállítása, megkerül-
hetetlen. Segítséget jelenthet az a társszerzőim-
mel javasolt keretrendszer (Heger et al., 2013), 

amelyben összefoglaltuk, hogy a jó definíció 
milyen kérdésekre ad egyértelmű válaszokat.

A fajlista (Balogh et al., 2004) összeállítá-
sánál fontos döntés volt, hogy csak a nagy 
földrajzi felfedezések után megjelent növény-
fajok listáját állították össze a kollégák. A 
döntésnek elsősorban gyakorlati oka volt: a 
korábbi inváziós eseményekről nagyon hiá-
nyosak az ismereteink. Nem véletlen, hogy 
a korábban megjelent növényfajokról máig 
csak egy előzetes listánk van (Terpó et al., 
1999). A különböző időpontokban megjele-
nő fajok között különbségek vannak szárma-
zási területükben, élőhely-preferenciájukban, 
és az általuk okozott természetvédelmi prob-
lémák nagyságában, ezért a két csoport meg-
különböztetése nem volt teljesen önkényes 
döntés; hasonlóra a nemzetközi szakirodalom-
ban is találunk példákat. Az elkészült fajlista 
elemzések alapjául is szolgált és beépült az 
európai inváziós adatbázisba (URL1) is.

A projekt nagyjából egy éve alatt elkészült 
jelentés anyagából 2003 folyamán könyv ké-

szült (ekkor a szerzők még kiegészítették fe-
jezeteiket), amely 2004-ben jelent meg (Mi-
hály – Botta-Dukát, 2004), vagyis a projekt 
indulásától a publikálásig két év telt el. Az 
első körben kihagyott fontos fajokat egy 
következő projektben dolgoztuk fel, amiből 
2006-ban jelent meg a könyv (Botta-Dukát 
– Mihály, 2006).

A magyarországi flóra- (Bartha et al., 2015) 
és vegetációtérképezések (Molnár et al., 2007) 
nyomán az inváziós növényfajok előfordulá-
sáról és élőhely-preferenciáiról (Botta-Dukát, 
2008; Csiszár, 2012) tovább bővültek ismerete-
ink. A lista összeállítása óta új fajok is megje-
lentek a hazai flórában (Mesterházy et al., 
2007), ezért több mint tíz év után érdemes 
lenne elkészíteni a növényekre vonatkozó 
lista aktualizált változatát. Az utolsó tanulság 
tehát, hogy az elkészült inváziós listák folya-
matos karbantartást igényelnek.

Kulcsszavak: biológiai invázió, hajtásos növé
nyek
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