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BEVEZETÉS 

 

A gyors gazdasági és kereskedelmi fejlődésnek hátránya képen a világ számos különböző 

helyein megjelentek az invazív, vagy más szóval idegen fajok, amelyek populációkat alkotnak az 

elterjedési, vagy őshonos területükön is kívül. Az invazív növényfajok képesek behatolni a 

természetes, vagy félig természetes növényi társulásokba, ezzel megváltoztatva azok faji 

diverzitását és életlehetőségeiket. Az említett növények képesek nagy károkat okozni a különböző 

gazdasági ágazatokban, amelyekben a növények elleni védekezés sokszor nagyobb ökológiai 

károsodással jár, mint maga a károkozó jelenléte. Ezeknek a fajoknak jelentős szerepe van az 

őshonos növények kiszorításában, azok eltűnésében. Az idegen fajok fő tulajdonsága, hogy széles 

ökológiai igényekkel rendelkeznek és nagymértékben képesek terjedni. Fontos a nem őshonos 

növények korai felismerése és azok kivadulása esetén a megfelelő intézkedések megtétele, hogy 

ne okozhassanak kárt az itt jelenlévő társulásokban.  

A biológiai invázió elleni védekezés kulcs fontosságúnak számit, mint a nemzetközi úgy a 

regionális természetvédelemben is. Az invazív növények gyors terjedése miatt nagy szükség van 

a határokon átnyúló együttműködésre, amit Európában elsősorban az Európai Bizottság 

Környezetvédelmi Főigazgatósága koordinál, világviszonylatban viszont a Biológiai Sokféleség 

Egyezmény Titkársága (CSÁKÓ, 2016). 

Világszerte úgy Europában is folyamatosan bővítik az inváziós fajok adatbázisait. Így 

Europában is elkészült a DAISE adatbázis (DAISE - Delivering Alien Invasive Species Inventories 

for Europe), amelynek célja és az inváziós fajokra vonatkozó stratégiának a kidolgozása.  Az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 163 különösen veszélyes inváziós fajt tart számon 

Európában (CSÁKÓ, 2016). 

Ukrajnában is folytatódnak hasonló munkálatok.  2002-ben jelent meg az első invazív 

növényfajok listája  (ПРОТОПОПОВА, МОСЯКІН, ШЕВЕРА, 2006). Ez elősegítette az egyes területek 

invazív fajlistáinak az összeállítását. Ennek eredményeként Kárpátalja területére volt elfogadva 

egy hivatalos inváziós növényfaj lista, amely a legnagyobb veszélyt jelentő 31 özönfajt sorol fel 

(ПЕРЕЛІК et all, 2017). Ennek ellenére Kárpátalján nem tisztázott e fajok elterjedésének a mértéke. 

Ezért fontos a különböző települések invazív növényfajainak a felkutatása. A szakdolgozat 

témaválasztásánál ezért is került sor Aklihegy település invazív fajainak felmérése és kutatása. 

Aklihegy az ukrán-román határ mentél fekvő, kis lélekszámú falu. A Gyulai-hegy déli oldalán 

található, amely lehetőséget nyújt az itt élőknek a mezőgazdaságban történő 
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gyümölcstermesztésre. Számos melegkedvelő faj meglelhető Aklihegyen a település mediterrán 

éghajlatának köszönhetően.  

Munka célja: 

Aklihegy és környékének élőhelytípusainak  összegzése, invazív fajainak felmérése 

 

Feladatok: 

1. A növényi inváziókkal kapcsolatos főbb fogalmak értelmezése 

2. A kutatott terület természeti adottságainak jellemzése 

3. Aklihegy és környékének élőhelytípusainak meghatározása és osztályozása 

4. Aklihegy és környékének invazív növényfajai listájának összeállítása 

5. Az invázív növényfajok terjedésének becslése és elemzése 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A növényi inváziókkal kapcsolatos főbb fogalmak 

 

Az inváziós faj (özönfaj) meghatározására többféle értelem is létezik, a legelterjedtem 

definíció szerint a biológiai invázió egy nem őshonos (idegen) faj terjedését jelenti. Őshonosnak 

nevezhetők azon fajok, amelyek emberi betelepítés nélkül is előfordulnának. Emberi vagy más 

tevekénység által bekerül fajokat „idegen fajoknak” nevezzük, ezek szándékos betelepítés során, 

vagy véletlen behurcolással kerülhetnek be, az emberi tevékenység folytán történt bekerülést 

nehéz bizonyítani. Európában őshonosnak tekintik azokat a fajokat, amelyek a jégkorszakot 

túlélték, vagy a neolitikum előtt visszatelepedtek. Amennyiben nem bizonyítható a betelepülés 

módja és ideje, vagy nem egyértelműen eldönthető, akkor ezeket a fajokat „rejtetthonosságú 

fajoknak” nevezzük (CSISZÁR, 2012). 

Az idegen faj bekerülése során több szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első szakasz a 

„spontán megtelepedés”, amikor vadon élő és az embertől függetlenül szaporodó populáció, amit 

ebben az esetben „alkalmi idegen fajoknak” nevezünk. Az elnevezés arra utal, hogy nem tud 

túllépni az adott faj ezen a szakaszon így nem képes hosszabb ideig fennmaradni, előbb-utóbb 

kipusztul. A második szakasz a „tartós megtelepedés”, melynek fontos feltétele, hogy a populáció 

elérje az önfenntartó populációméretet. Amennyiben ebben a szakaszban megrekednek, akkor 

„meghonosodott fajnak” nevezzük. Az utolsó szakasza az inváziónak, amikor elterjedési 

területeiket gyorsan növelik vagy már elfoglaltak minden olyan területet, amely alkalmas 

számukra, ezeket „inváziós növényeknek” vagy „özönnövényeknek” nevezzük (CSISZÁR, 2012). 

Egy régió taxonok általi inváziója három részre osztható (RICHARDSON ET AL, 2004): 

1. Felismerés – a szétszóródás eredményeképpen jön létre. Eljutnak olyan a korábbinál másabb 

földrajzi tartományokba, amelyeken nem voltak jelen és felnőtt növényi populációt hoznak létre. 

2. Kolonizáció – a bekerülő növények reprodukálódnak és növekednek, amelynek köszönhetően 

önfenntartó telepeket alkotnak. 

3. Naturalizáció -  a faj új önfenntartó populációkat hoz létre, amelyek széles körben elterjednek 

a rezidens flórában. 

Naturalizáció, az idegen fajoknál – ez a fogalom leírja azokat a növényeket, amelyek új 

környezetbe kerülve reprodukálódnak, de nem utalnak a terjedés mértékére. 

Idegen növények – olyan növényi taxonok, amelyek adott területen való megjelenését emberi 

tevékenység eredményezi, ez lehet szándékos, vagy véletlen bejutás. Ide tartoznak az egzotikus 

növények, nem őshonos növények stb. 
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Alkalmi idegen növények – olyan növények, amelyek egy bizonyos területen ritkán 

reprodukálódnak, de nem alkotnak önálló populációkat. Jelenlétükhöz szükséges, hogy újra 

bekerüljenek az adott területre, de termesztés után is megmaradnak. 

Naturalizált növények – olyan alkalmi idegen növények, amelyek képesek a szaporodásra, sok 

életcikluson keresztül fennmarad a populáció (vagy az emberi beavatkozásig). Az utódok gyakran 

szabadon terjednek, de a felnőtt növények közelében maradnak és nem támadják meg a 

természetes élőhelyeket, sem az ember által létrehozott társulásokat.  

Invazív növények (Richardson megfogalmazása) – naturalizált növények, amelyek nagy számban 

termelnek szaporodni képes utódokat, ezáltal gyorsan terjednek.  

Gyomok – nem felétlenül idegen fajok, amelyek a nem megszokott helyen kezdenek populációt 

kialakítani, lehet az gazdasági terület vagy más környezeti terület. 

Környezetvédelmi gyomok – olyan idegen növények, amelyek ellehetetlenítik a természetes 

növényzetet és visszaszorítják a biológiai sokféleséget és a társulás életműködését (RICHARDSON 

ET AL. 2004). 

Természetvédelmi gyom: olyan faj, amely a természetvédelmi kezelési célok megvalósulását 

gátolják (MIHÁLY ET AL., 2004). 

Meghonosodott fajok: behurcolás után legalább egy önfenntartó populációval rendelkező fajok. 

Átalakító fajok: olyan inváziós fajok, az adott közösségbe bekerülve nagyban megváltoztatják 

azok szerkezetét és működését. 

Transzformerek – olyan része az invazív növényeknek, amelyek megváltoztatják a 

környezetükben lévő társulásokat, azok állapotát, formáját vagy természetét az adott területen való 

elterjedésükhöz képeset (RICHARDSON ET AL. 2004). 

Az adventív növényfajok osztályozása szerint (1. táblázat) két fő csoportra osszuk őket – a 

hemerophyta és a xenophyta fajokra.  
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1. táblázat. Adventív fajok osztályozása (PYŠEK & AL., 2004) 

 Kritérium Magyarázat Terminológia 

Antropophyta  Ember által kerültek be 

idötől és eszközőktől 

függetlenül  

idegen 

I. Hemerophyta M szándékosan  introdukált Bármilyen 
szándékosan 

introdukált idegen faj 
1. Ergasiophyta MH csak termesztésben fordul 

elő 
termesztett idegen faj 

2. Ergasiophygophyta MH termesztésben fordul elő, 

alkalmanként kiszabadul 
Szándékosan 

introdukált mint 

alkalmi idegen 
3. Ergasiolipophyta MH korábban ültetett, jelenleg 

előforduló, szándékosan 

bevezetett idegen faj, 

emberi beavatkozás nélkül 
naturalizálódott vagy vált 

invazívvá  

szándékosan 
betelepitett idegen 

származású faj, 

naturalizált vagy 
invazív 

II. Xenophyta M véletlen behurcolás bármely véletlenül 

bevezetett idegen faj 
1. Archeophyta MT Amerika felfedezése előtt 

behurcolt fajok 

(szomszédos biogeográfiai 
régiókból, kis lépésekben 

lettek behurcolva) 

Idegen ca. 1500 előtt 

szándékosan, vagy 

véletlenül bevezetett 
faj, függetlenül a faj 

inváziós állapotától 
Neophyta MT Amerika felfedezése után 

behurcolt fajok (általában 
távolabbról, nagyobb 

ugrásokkal kerültek be) 

Idegen ca. 1500 után 

szándékosan, vagy 
véletlenül bevezetett 

faj, függetlenül a faj 

inváziós állapotától 
(a) Ephemerophyta MTH ember alkotta élőhelyeken 

ideiglenesen előforduló faj 
alkalmi idegen ca. 1500 
után bevezetett faj   

(b) Epekophyta MTH ember alkotta élőhelyeken 

megtelepedett faj 
Idegen ca. 1500 után  

ember alkotta 
élőhelyeken  

naturalizált vagy 

invázív faj  
(c) Neoindigenophyta MTH A régióban megtelepedett,  

ember alkotta élőhelyeken 

előfőrduló és a természetes 

élőhelyekbe is behatoló faj 

Idegen ca. 1500 után  
féltermészetes vagy 

természetes 

élőhelyeken  
naturalizált vagy 

invázív faj  
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1.2. Az invazív növények aktuális kutatásai 

 Az invazív növények, vagy özön növények hatalmas károkat okozhatnak a természetes 

társulásokban és mezőgazdasági területeken. Számos ország és szervezet foglalkozik az inváziós 

fajok felmérésével, az azok ellen irányuló intézkedések, megoldások keresésével.  

 Az adventív fajok a városi ökoszisztéma szerves részét képezik, éppen ezért a közepes-, és 

nagyvárosok növényvilágának a tanulmányozása megmutathatja az invázív fajok bekerülésének 

antropogén hatását, tényezőit. Az új fajok megjelenése a helyi flóra növénycsoportjainak 

fajszámának és sokféleségének csökkenéséhez vezethet. A bekerült növények naturalizációja, 

biológiai és ökológiai jellemzői, másodlagos élőhelyek kialakulása, helyi flórával történő 

kölcsönhatás és terjedés dinamikája rendkívül fontos a növényi közösségekben (ЗВЯГІНЦЕВА, 

2013).  

Az Európai Unió területén jelenleg több mint 12 ezer idegen faj él, aminek 10-15 százalékát 

(kb. 1200-1800 faj) tekintik inváziós fajnak. Az EU évente 12, míg az USA, saját becslésük alapján 

80 milliárd eurót költ védelemre és a károk felszámolására. Az EU 2010-es állapotfelmérése 

szerint az európai állatfajok 25 százaléka a kihalás szélén áll, az élőhelyek 65 százalékának pedig 

kedvezőtlen a védettségi helyzete. A DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for 

Europe) adatai szerint az invázió szempontjából a legérintettebb az Egyesült Királyság, Belgium, 

Franciaország és Olaszország. Magyarország a kutatás alapján közepes helyet foglal el (CSÁKÓ, 

2016). 

 A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (Convention on Biological Diversity, CBD) az 

özönfajok problémáját az egyik legösszetettebb témaként azonosítja. Az egyezmény előírja, hogy 

minden fél kötelezettséget vállal, hogy amennyire lehetséges és szükségszerű, az ökoszisztémákat, 

élőhelyeket vagy fajokat megvédi a veszélyeztető idegenhonos fajok bekerülésétől, illetve 

szabályozza és megsemmisíti azokat. A fent említett egyezmény leszögez egy háromlépcsős 

irányelvet, amely az aláírókat segíti a végrehajtásban, illetve előnyben részesíti az özönfajok elleni 

nemzeti és regionális stratégiák cselekvési tervek kidolgozását (GENOVESI és SHINE, 2007).  

 A CBD irányadó elvei: 

- az özönfajok államok közötti, vagy államokon belül történő bekerülésének megelőzése általában 

sokkal költségkímélőbb és védelmi szempontból kívánatosabb, mint az özönfajok bekerülése és 

megtelepedése utáni intézkedések; 

- ha egy özönfajt már behurcoltak, kulcsfontosságú a korai észlelés és a gyors beavatkozás a 

megtelepedés megelőzésében: gyakran a legmegfelelőbb lépés a behurcolt egyedek mielőbbi 

kiirtása; 
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- amennyiben a faj kiirtása nem valósítható meg, vagy nincsenek meg az ehhez szükséges 

erőforrások, akkor a faj elszigetelését és hosszú távú állományszabályozást kell megvalósítani 

 Az irányelvek többnyire védekezésre épülő megközelítést fogalmaznak meg, de a 

természetvédelmi szabályozásnak tartalmaznia kell a helyreállítási intézkedéseket azokra a 

fajokra, természetes élőhelyekre és ökoszisztémákra vonatkozóan, amelyekre a biológiailag 

inváziós fajok közvetlenül hatottak (GENOVESI és SHINE, 2007). 

 Ukrajnában a természetvédelmi területeken folyó özönnövények kutatása során három 

listát hoztak létre (fekete-, szürke-, veszélyes lista) amelyek 100 inváziós növény fajt tartanak 

számon (ЗАВ’ЯЛОВА, 2017). A Fekete lista (17 faj) tartalmazza azokat az özönnövényeket, 

amelyek magas fokú invazív jellegeket mutatnak, negatív hatást fejtenek ki az élőhelyekre. A 

Szürke lista (50 faj) a közepes invazív jellegeket mutató növényeket tartalmazza, amelyek nagy 

valószínűséggel fejthetnek ki negatív hatást az élőhelyekre. A Veszélyes lista (33 faj) tartalmazza 

azokat a növényfajokat, amelyek a vizsgált területeken nem, de hasonló körülmények között 

invazív jellegeket mutatnak (ЗАВ’ЯЛОВА, 2017).   

 

1.3.  Invázív növények kutatása Kárpátalján 

Az invazív növények megjelenése összefüggésben van a nagyobb eseményekkel, mint 

például az első és második világháború, vagy a XIX-XX. század során rohamosan fejlődő 

közlekedés.  

Kárpátaljáról nincs külön átfogó vizsgálat azzal kapcsolatosan, hogy melyek lehettek azok 

az útvonalak, ahol az idegen fajok bekerülhettek volna. A XIX.-XX. század során magyar, cseh és 

szlovák botanikusok végeztek florisztikai kutatásokat a területen, majd a XX. század közepétől 

ukrán botanikusok végeztek felméréseket (PROTOPOPOVA és SHEVERA, 2006). 

Elsők között említhető Margittai Antal feljegyzései, aki Bereg és Túróc vármegye, 

valamint az Északkeleti-Kárpátok flóráját kutatta. Az egyik leírásában feljegyezte azokat a 

növényeket, amelyeket utazásai során látott és megfigyelte azok terjedését. Margittai tudta, hogy 

ezek a növények jövevény fajok, így ott is már adventívekként hivatkozik rájuk. Többek között a 

Munkácsi és a Beregszászi járásban végzett ehhez hasonló megfigyeléseket. Megfigyelte a 

Cerasium anomalum-ot a munkácsi vasútállomás utcáin és a szőlőhegyek árkai mellett lévő 

gyepeken, de a Scleranthus perennis-t és a Carex stenophylla-t is (MARGITTAI, 1928). 

Kárpátalján 19-20. század során több florisztikai kutató is végzett felméréseket, többek 

között: J. Sadler, P. Kitaibel. S. Magocsy-Dietz, Kanitz, I. Hrabar, J. Simonkai, G. Ubrizsy, M. 

Popov, Th. Rudenko, S. Fodor, O. Riznyechenko, V. Komendar, E. Tovt és V. Terechova 

(PROTOPOPOVA és SHEVERA, 2006). 
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Egy újnak számító kutatás bemutatja Kárpátalja megyeszékhelyének, Ungvárnak a floráját, 

amely igen sok jövevény növényről számol be. Az Ungváron feljegyzett 779 fajból 215 faj 

adventív, ami a megvizsgált növények kicsivel több, mint negyede (PROTOPOPOVA és SHEVERA, 

2006). 

A legfrissebb felmérés alapján a Kárpátalján található invazív növények száma 43, 

amelyből a legtöbb az Asteraceae, vagyis a Fészkesvirágúak családjából származó. Ezeknek a 

növényeknek az kétharmada fűféle, míg a többi fa, vagy cserje. Ezeknek a fajoknak a jelenléte a 

Tisza, Ung és Borzsa folyó mentén a legnagyobbak (ВИХОР és ПРОЦЬ, 2014). 
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II. A KUTATOTT TERÜLET JELLEMZÉSE 

 

2.1 Földrajzi elhelyezkedés 

A Nagyszőlősi járás Kárpátalja déli részén helyezkedik el, nyugaton a Beregszászi, keleten 

a Husztival, északon pedig az ilosvai járásokkal határos. Azon kívül Magyarországgal és 

Romániával határos terület, itt átkelő helyek is működnek. Területe 0,7 ezer km2, Kárpátalja 

területének az 5,4% teszi ki. Nagyszőlős az államhatártól 15 km-re és 107 km-re helyezkedik el a 

megyeszékhelytől, Ungvártól (BARANYI, 2009). 

 

2.2 Természeti adottságok 

 Csaknem a járás egész területe síkság, csak az északkeleti és keleti részét érintik a 

Vulkanikus gerinc délnyugati lejtői. Helyenként a síkvidékből egyedül álló dombok emelkednek 

ki, mint például a Hömlőc vagy a Fekete-hegy. Különlegesnek számit a vulkanikus eredetű Fekete-

hegy, mely helyenként feltörő andezitekből és riolitokból tevődik össze (BARANYI, 2009). 

Éghajlat. A Nagyszőlősi járásra és egész Kárpátaljára a mérsékelten kontinentális klíma 

jellemző. A nap sugárzás mennyisége függ a beesési szögtől, mely decemberben 17-18°, júniusban 

64-65°. Az átlag hőmérséklet júliusban +20°C, januárban –4°C fok között alakul. Az átlagos 

csapadék mennyiség 500-700 mm mely, kedvez a meleget kedvelő mezőgazdasági növények 

termesztésére. A csapadék 60%-ka júniusban esik, télen nem tartós a hótakaró. Az uralkodó 

szélirány Dél- Nyugati, mivel a többi irányból megvédik a Kárpátok. Nagyon elkülönülnek az 

évszakok és minden évszaknak megvan a maga jellegzetessége. 

Tél általában enyhébb és nedvesebb, mint Ukrajna Kárpátokon túli területén, mivel itt még 

érzékelhető az atlanti óceán hatása. A nagy fagyok ritkák és kevésbé tartósak 

Tavasszal nagy hatással van a Kárpátokra (Nagyszőlősi járásra) a Földközi tenger felől érkező 

kontinentális-trópusi szelek. Ebben az időszakban nagy a hirtelen hő ingás, ilyenkor a levegő 

+10…+15°C foktól –5…–10°C fokig ingadozhat. Április májusban a maximum hőmérséklet 

elérheti a +25° +35°C fokot is, de április végén éjszakai fagyok szoktak lenni. 

A Nyár május második felében kezdődik. Ezt az időszakot a tengeri légáramlatok uralják, 

melyek rengeteg csapadékot hoznak. A kontinentális trópusi légtömegek megérkezésével a levegő 

hőmérséklete elérheti a +36°…+40°C fokot is, mikor az átlaghőmérséklet +15°… 20°C fok. 

Az ősz általában szeptember második felében kezdődik és 80-90 napot tart, a hőmérséklet 

jelentősen lecsökken, novemberben már éjszakai fagyok is vannak, gyakorivá válnak a ködös 

napok és sok lesz a csapadék. Ha a Földközi-tenger felől meleg áramlat érkezik, akkor az idő 

felmelegedik és hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik (ЗАСТАВЕЦЬКА et al. 1996). 
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Hidrológia. A járás legnagyobb folyója a Tisza, mely szinte ketté szeli a járást. Délről a 

legnagyobb mellék folyói a Batár, Északról a Borzsa és a Szalva. Kevés álló vize van, csak néhány 

helyi jelentőségű tó található Nagyszőlős, Salánk és Gödölyeháza közelében. Morotva tavak pedig 

a Tisza árterénél találhatóak. Termálvizei pedig nincsenek megfelelően kihasználva (BARANYI, 

2009). 

A folyók táplálása nagyrészt az esővízből, hóléből és talajvízből áll. A folyó vízszintje függ az 

éves csapadékmennyiségtől. Időnként azonban, ha a nagyobb esők párosulnak a hegyekben lévő 

hó olvadásával, akkor katasztrofális árvizek alakulhatnak ki (1974, 1970, 1998, 2001), amelyeket 

már nem tudnak felfogni a gátrendszerek. (IZSÁK, 2007).  

A járás második legnagyobb folyója a Borzsa melynek hossza 106 km. A folyó a borzsa 

havasokon veszi kezdetét, a Sztoj hegy oldalán. Déli, délnyugati irányba folyik. Felső folyás 

szakasza hegyi jellegű, kiérve az alföldre sebessége csökken, kiszélesedik a völgye és Mezővári 

mellet torkollik a Tiszába. A járásban mindössze egyetlen mellékfolyója folyik – a Szalva. A 

Fekete-hegy északi lejtőjén ered, északnyugatról megkerüli a hegyet, majd nyugati irányt vesz fel, 

és a Beregszászi járás területén torkollik a Borzsába (IZSÁK 2007). 

Talajok. Kárpátalja talajait intenzíven használják mezőgazdasági növények 

termesztéséhez. A járás talajtakarója talajképző kőzetek, éghajlat, domborzat, növényzet és az 

ember tevékenységének hatása mellet fejlődött ki. A Kárpátaljai-alföld Nagyszőlősi járási részén 

a barna erdőtalaj és az öntéstalajok a jellemzőek. A rossz lefolyású részeken, egykori ártereken, 

hordalékkúpokon változatos talajtípusok jöttek létre: réti talaj, lápos réti talaj, enyhén podzolos 

homokos réti talaj, közepesen podzolos glejes talaj, glejes homokos talaj, glejes agyagos talaj, 

podzolos burozjom, és annak glejes változata. Figyelembe véve a fizikai tulajdonságokat a 

legtermékenyebbek és a legjobbak az ártéri területeken fejlődő réti talajok, melyek a Tisza 

árterének homokos üledékein keletkeznek. A humuszréteg vastagsága 25–30 cm, humusztartalmuk 

1,4–2,6%, jó vízáteresztő tulajdonságuk van, könnyen művelhetőek. A termőképesség fokozása 

sok szerves- és műtrágyát igényel (ГЕРЕНЧУК, 1981). 

 

2.3. Természetes növényzet 

A Szőllősi járás síkvidéki területei nagyrészt meg vannak művelve, szántók, legelők 

parlagok találhatóak itt. Természetes növényzettel a járás területén magasló néhány kisseb hegység 

és domb van borítva.  

A Fekete-hegy Nagyszőlős mellet található, melynek területe 823 hektár, magassága 526 

m. Nagyrészt bükk és tölgyfából áll az erdő. Három faj tölgy található a területén: kocsánytalan 
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tölgy (Quercus petraea), erdei kocsánytalan tölgy (Quercus. polycarpa), és a Quercus. 

dalechampii (MÁAÖTESZ, 2015; KÁRPÁTI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM, 2016). 

A Fekete-hegy keleti lábát a Tisza mossa. A nyugati és déli oldalak alsó részén szőlős kertek 

találhatóak. Az északi és keleti oldalát erdőségek borítják melyek nagyrészt tölgyfajtákból állnak, 

néhol bükkös is előfordulhat. Egy nevezetes gyomnövénye van a szőlős kerteknek Thalaspi 

alliaceum L. mely, Erdélynek, az Al-Dunának, Horvátországnak és Dél-Európának növénye. A 

szőlőskertek felett a bokros, füves részeken már több érdekes növény megtalálható, mint például: 

Stipa pulcherimman. Az Északkeleti-Kárpátokban csak a Fekete-hegyen nő, és inkábba hegy déli 

részén. A Kárpátokban, Erdélyben és az Al-Dunán terem. Iris Hungarica a Fekete-hegy legritkább 

növénye, és csak néhány bokor található a hegy csúcsára vezető meredek út bal oldalán a bokrok 

között. További növények melyek az Északkeleti-Kárpátokban csak a Fekete-hegyen terem meg: 

Ferulago silvatica, Anchusa Barrelieri Vitm., Doronicum hungaricum, Centaurea perfoliosa, 

Sedum hispanicum L., Potentilla thuringiaca, Carex transsilvanica. 

A Gyulai hegy Gyula és Aklihegy mellet található mely, szintén a Kárpáti bioszféra-

rezervátumnak része. Területe 176 hektár. A hegyet nagyrész tölgy és bükk erdő borítja. 

Különlegességnek számolódik a Csertölgy (Quercus cerris) és az Ezüst hárs (Tilia argentea) 

(MÁAÖTESZ, 2015; KÁRPÁTI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM, 2016).  

A Nagyszőlősi járás területén több helyi jelentőségű botanikai rezervátum található, mint 

például: „Csernanszkij derenkovacs”, „Sijanya”, „Ehres”. A „Csernanszkij derenkovacs” 260 

hektáros terület a Nagyszőlősi járásban Csarnatő falu mellet található. Típusát tekintve növénytani 

rezervátum, melynek területén Ukrajna Vörös Könyvében szereplő növényfajok is 

megtalálhatóak, mint például: nyári tőzike (Leucojum aestivum), kárpáti sáfrány (Crocus 

heuffelianus), bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina), kárpáti harangvirág 

(Campanula carpatica), kígyózó korpafű (Lycopodium annotinum). A „Sijanya” a Nagyszőlősi 

járásban, Ilonokújfalu mellet található, területe 3,9 hektár, 2002-től számít védettnek. Típusát 

tekintve Botanikai rezervátum melynek területén sok Ukrajna Vörös Könyvében szereplő 

növényfajok is megtalálhatóak, mint például: bánáti sáfrány (Crocus banaticus), bodzaszagú 

ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina), epergyöngyike (Muscari botryoides), gumós kőtörőfű 

(Saxifraga bulbifera), kis meténg (Vinca minor), Az „Ehres” a Nagyszőlősi járásban, Csonkás 

mellet található, területe 37.4 hektár. 2010-től számít védett területnek. Típusát tekintve Botanikai 

rezervátum melynek területén sok Ukrajna Vörös Könyvében szereplő növényfajok is 

megtalálhatóak, mint például: Fehér Fűz (Salix alba), Törékeny fűz (Salix fragilis), Fekete nyár 

(Populus nigra), Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), Európai struccpáfrány (Matteuccia 

struthiopteris) (MÁAÖTESZ, 2015).  
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2.4. A község fejlődésének története 

Aklihegy közvetlenül az ukrán-román határ mentén, Akli-hegy és a Gyulai-hegy oldalán 

terül el Öregakli és Szőlősgyula között, 13 km-re Feketeardótól és 35 km-re Nagyszőlőstől. 

Közigazgatásilag Nevetlenfaluhoz tartozik. Domborzatát tekintve az Akli-hegy jellemzi. 

Éghajlatát tekintve mediterrán. Területe 3,235 km2 (BOTLIK és DUPKA 1993). 

Aklihegy az Aklihoz tartozó szőlővel ültetett hegyoldal, ahol különállóan alakult ki az idők 

folyamán. Közvetlenül az ukrán-román határ mentén, az Akli-hegy és a Gyulai-hegy oldalán terül 

el, Öregakli (Akli) és Szőlősgyula között 13 km-re Feketeardótól. Közigazgatásilag 

Nevetlenfaluhoz tartozik. A Gyulai-hegy, illetve az Akli-Szőlő-hegy művelhető területének egy 

része nevetlenfalu gazdaságához, másik része a helyi lakosokhoz tartozik. Alkalmas korai 

gyümölcsök termesztésére (BOTLIK és DUPKA 1993). 

A múlt század végétől népesítették be a hegyoldalt, melyen intenzív szőlőkultúrát 

fejlesztettek ki. Innét a korábbi elnevezés is: Szőlőhegy. A század elejétől 35 család tulajdonába 

került, akik a negyvenes években kénytelenek voltak elmenekülni származásuk miatt. A 

megmaradó magyar és sváb nemzetiségűek a Szovjet megszállás első éveiben vesztik el 

„egzisztenciájukat”. Felszámolják a kialakult szőlőkultúrát és gyümölcsösöket. A település faluvá 

rendeződése csak a 20. század elején kezdődött meg, addig a szomszéd falvakhoz, Aklihoz és 

Szőlősgyulához tartozott a terület. A déli részt Aklihoz, az északit Gyulához sorolták (KUBINYI, 

2009). 

A szovjet hatalomátvétel után, sok minden megváltozott. Aklihegy, 1946-tól egységes és 

különálló településsé vált. Megalakult Nevetlenfaluba a Komszomolec (kolhoz, téglagyár). 

Elkezdődött a kollektivizáció folyamata. Minden gazdának át kellett adnia a földjét, állatait a 

kolhoznak, megszűnt a magán tulajdon. 1948-1949-től enyhülés tapasztalható. A boltokban, 

korlátozott számban megjelennek a különböző árucikkek. A kolhoz munkalehetőséget biztosított 

a lakosság nagy részének, ez által az életszínvonal növekedése volt tapasztalható. A közös tulajdon, 

a közös gazdálkodás, az hogy mindenki egyenlő, mindenki egyforma vagyonnal rendelkezik, nem 

bizonyult működő fogalomnak. Azt ki lehet jelenteni, hogy egyik nap mindenki beadta a 

„közösbe” a vagyonát, ellenben másnap, a javak megoszlása egyenlőtlenné vált (BOCSKOR, 2009). 

Aklihegyen három nagyobb jelentőségű kanális található és számos mesterségesen 

kialakított kisebb tó, amely a szántóföldek öntözésére szolgált. Az inváziós növények a talaj 

megmunkálás és mezőgazdasági fejlődés során kerülhettek be. Aklihegyi szóbeszéd alapján a 

Japán keserűfű (Fallopia japonica) az első betelepült földesurak által kerülhetett be, akik az ablak 

alá ültették, mint dísznövényt, illetve a gasztronómiában is felhasználták. A gyalogakác (Amorpha 
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fruticosa) és a fehérakác (Robinia pseudoacacia) az erdőírtás következtében kezdett magának teret 

hódítani, míg a disznóparéj (Amaranthus retroflexus), magas zab (Avena sterilis), madársóska 

(Oxalis acetosella), egynyári seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), 

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia), szerbtövis 

(Xanthium saccharatum) a mezőgazdasági gépek és termesztés során kerültek be. Az inváziós 

növények terjedésének távolsága az útvonalakhoz képest nem behatározhatóak, adatok nem 

találhatóak róla. 

Aklihegy közelében 6 kilóméterre található a nevetlenfalui vasútállomás, amely a szovjet 

idők alatt jelentős kereskedelmi helyszín volt. Az itt élők kereskedtek számos mezőgazdasági és 

gazdasági termékkel is Románián keresztül. Aklihegytől 5 kilóméterre található az ukrán-román 

határ, itt még szabadon, szinte minden naposan átjártak az emberek a piacra áruikkal, és tértek 

vissza (KOVÁCS, 2017). 
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III.  ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

 A terepi kutatásokat 2016. június-augusztusban, 2017 és 2018 augusztusában végeztük 

Aklihegy környékén (1 ábra). A kutatások sórán megtörtént a területek felmérése és a 

mintaterületek kijelölése, a fajlista összeállítása és herbárium gyűjtése. 
A vizsgált terület élőhelytípusait terepi bejárások alapján azonosítottuk és a 

természetesség-degradáltság szerint kategorizáltuk (FEKETE et al., 1997).   

A kutatott invazív növényfajok borításának felmérését kijelölt mintaterületeken végeztük 

(1 ábra). A mintaterületeket egyenletes lefedettség alapján választottuk. A lágyszárú növények 

esetében 4x4 méteres területet, olyan helyen, ahol lágy és fásszárú növények is megtalálhatóak 

voltak ott 10x10 méteres területet, míg fásszárú növények esetén 25x25 méteres mintaterületet 

vettünk alapul. Minden egyes mintaterületen feljegyeztük az invázíós fajok listáját és 

megállapítottuk borítottságukat. 

A terepi kutatás során a terület felmérését, invazív fajok meghatározását és a 

mintaterületek kijelölését 2016. június 28-án, 2016. augusztus 21-én végeztük. A terület 

élőhelytípusainak a felmérését 2017. augusztus 17-én végeztük. A herbárium gyűjtése, 

élőhelytípusok és az invazív növények fotói 2018. augusztus 14-én készült. 

A terepen való kutatás során GPS pontokkal rögzitettük a mintaterületek elhelyezkedését 

Aklihegy területén. A GPS koordináták (3. táblázat) felvétele a mintaterületeken a Google Erath 

alkalmazás jelölő szoftverével történt 900 méter magasságú nagyításon.  

A térkép elkészítéséhez a Google térképét vettük alapul (www.google.com/maps). A 

térképen (1. ábra) való mintaterületek feltüntetését a 2018-as Photoshop CC képszerkesztő 

programmal végeztük a Google Earth térkép szerinti 900 méteres magasságon. Az élőhely típusok 

kijelölését a Google Earth térképének 900 méteres magasságán jelöltük a Global Mapper v17.00 

szoftverrel, amelyben a létrehozott shp (shapefile) fájlokat a QGIS 3.0.2. szoftver segítségével 

színeztük és kategorizáltuk (2. ábra). 

A terület bejárása során azonosított invazív növényfajok aktuális elnevezéseit a Új Magyar 

Füvészkönyv (2012) szerint adtuk meg a táblázatban.  Az invazív növények jellemzését a 

Magyarország invazív növényei (2012) illetve az Új Magyar Füvészkönyv (2012) alapján 

készítettük el. 

 

 

http://www.google.com/maps
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1. ábra. A mintaterületek elhelyezkedése Aklihegy területén. 

 

2. ábra. Aklihegy élőhelytípusai (saját szerkesztésű térkép)  
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VI. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

4.1. Aklihegy és környékének élőhelytípusai 

A kutatott területen 15 élőhelytípust különítettünk el, ezeket a következő négy csoportba soroltuk:  

A. Természetes társulások: 

1. Tölgyesek – a kutatott terület tölgy állományok többek között kocsányos tölgyből (Quercus 

robur) tevődik össze. Az erdő kiterjedtségét, illetve az élőhelytípusok összesített változatát a 2. 

ábra szemlélteti. 

B. Természet közeli társulások: 

2. Ültetett erdők – Aklihegyen a tölgyes erdők kiirtása után ugyan olyan fajú kisfákat telepítettek 

be, amelyek a vizsgálat végzése során még életképes populációt alkottak, azonban kis idő eltelte 

után Fehér akác (Robinia sp.) vette át ezeknek a területeknek a borítását.  

3. Kaszálórétek – a kutatott terület kaszáló rétéit a nyár folyamán akár négy-öt alkalommal is 

levágják, amelyet állatok takarmányozására használnak.  

4. Kanálispartok – a kanális partok magas színtű inváziós értéket mutatnak, mivel a vizes területek 

alkalmasak néhány adventív növény táplálására. A kanálisok az esőzésekből keletkezett, a hegy 

oldalról lefolyó vizek elvezetésére szolgálnak. Becsült átlag mélységük eléri a másfél méter körüli 

értéket. A kanális medre néhol elhanyagolt karbantartásnak van kitéve, más helyeken viszont 

néhány idő elteltével mélyítik azok medrét, megtisztítják a víz által hozott hulladékoktól.  

C. Félig természetes társulások.  

5. Patakpart – a patakpartot és patak medret a domb oldalból lefolyó víz alakította ki a 2. 3. 4. 

mintavételi pont melletti erdőben. A patak a Gyulai hegy déli oldaláról ered és mélysége 50 cm-

től akár másfél méterig is terjedhet. A patakok medre és vize olykor szeméthulladékokat 

tartalmaznak.  

6. Útszélek – Aklihegyen megkülönböztetünk aszfalt utat és mezei utat. Az utak állapota változó, 

vannak újonnan burkolt, rossz állapotú és föld borította utak. Az útszélek egy-egy helyen 

szeméthulladékokat tartalmaznak, néhol nincsenek megfelelően karbantartva, jellemző a 

kezeletlen, kaszálatlan növényzet.  

7. Temetők – egy temető található Aklihegyen, amely nagysága a Global Mapper szoftvere szerint 

körülbelül 380 m átmérőjű. A temetőben ma is zajlanak temetések, egyes részein régebbi sírokat 

is találhatunk, de többnyire karbantartott. Néhány évvel ezelőtt a temetőhöz csatoltak még egy 

kisebb területet is.  
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8. Erdőírtások – Aklihegyen több elszórt erdőrész is található, ezek közül jelentősebb, mérhető 

irtás két területen történt, amely a 18. és a 21. mintavételi pont mellett terülnek el. Ezeknek az 

írtásoknak a területe 1,2 km és 940 m a Global Mapper szoftver szerint.  

9. Legelők – a kutatott terület legelőit a település szarvasmarháinak táplálkozására használják. A 

legeltetések a tavaszi idő beálltától az első fagyig tart. Területe a Global Mapper szerint 4,8 km. A 

legelő az Ukrán-Román határ mentén terül el, Aklihegy település elejétől a szántóföldek alatt 

húzódik.  

D. Mesterséges társulások 

10. Szántóföldek – Aklihegy szántóföldjei mezőgazdasági termelésnek vannak kitéve. Nem 

található kitermelő cég, vagy szövetkezet, a gazdálkodást a település lakói végzik. A földművelés 

traktorokkal, lovak segítségével, kézi eszközökkel és kisebb mezőgazdasági gépekkel (pl. rotációs 

kapa) történik. A legelterjedtebb a gyümölcs termesztés, jellemző az eper termesztés, amely nyílt 

földterületen, vagy fólia, esetleg üvegházban zajlik.  

11. Kertek (zöldség- és dísz kertek) – a dísz és zöldséges kertek fajai változatosak, többnyire az 

ott megtermeszthető és ültethető növényekkel gazdálkodnak. A zöldséges kertekre jellemző még 

a fűszernövények megléte. A következő fajok a legjellemzőbbek: Zöldborsó (Pisum sativum), 

Retek (Raphanus sativus L.), Fejes káposzta vagy Édes káposzta (Brassica oleracea, B. convar, B. 

capitata), Karalábé, Paradicsom (Solanum lycopersicum), Burgonya (Solanum tuberosum), 

Vöröshagyma (Allium cepa), fokhagyma (Allium sativum). 

12. Elhagyatott telkek – elhagyott telkek alatt nem lakott épületeket és azok környékét értjük, ahol 

az udvar és a környezetében lévő földterületek karbantartását senki nem végzi.  

13. Parlagok – a parlagon hagyott területek Aklihegy mezőgazdasági területeihez tartoznak. Ezek 

a területek karbantartása vagy a föld pihentetése, vagy a munkaerő hiánya, esetleg a rossz 

termőképesség miatt lett elhanyagolva.  

14. Szeméttelepek – Aklihegyen három nagyobb illegális szemétlerakó hely van, amely a két 

nagyobb kőkitermelésre használt bányában és a mellett lévő erdőben található. Az itt lévő szemetet 

a település néhány lakója halmozta fel, annak ellenére, hogy a településen körülbelül egy éve 

működik szemétszállítás.  

15. Bányató – két bányató található Aklihegyen. Az egyik a főút mentén helyezkedik el a falusiak 

által nevezett Kóré domb alatt jobbra, illetve a falu központján lévő templom előtt az első balra 

található mellékút végén. Ezek a tavak nem száradnak ki, nem felhasználhatóak a nagymértékű 

szennyezés miatt. Mindkét tóban találhatóak különböző fajta halak is.  

 Aklihegy területén hét élőhely mentén találtunk invazív növényeket. amelyek többnyire 

félig természetes társulások mentén helyezkednek el.  
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4.2. Aklihegy és környékének invazív növényfajai 

 

4.2.1. Aklihegy invazív növényeinek rendszertani és ökológiai elemzése 

 

Kutatásaink sórán 11 invázív növényfajt jegyeztünk fel Aklihegy területén (2. táblázat). 

Ezek a fajok 6 családhoz tartoznak: Asteraceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Poaceae, Polygonaceae  

és Vitaceae  (2. táblázat, 3. ábra). A fajok többsége (6 faj) az Asteraceae családot képviseli (2. 

táblázat). A többi család egy-egy fajjal van bemutatva. 

A fajok ökológiai elemzése kimutatta, hogy Aklihegyen az invázív növények hat 

életformát képviselnek: Therophyta, Geophyta, Mega-mesophanerophyta, Hemitherophyta-

Hemikryptophyta, Hemikryptophyta-Geophyta, Micro-phanerophyta. A kutatott fajok többsége (6 

faj) a therofitonokhoz tartozik, köztük az Amaranthus retroflexus, Avena sterilis, Conyza 

canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthifolia, Xanthium saccharatum (2. táblázat). 

Azonkivül két geofioton faj is elterjedt Aklihegyen – a japánkeserűfű és a csicsóka. 

Az Aklihegyen előforduló invázív növények Észak-Amerikából, Kelet Ázsiából, Dél-

Európából és Európából származnak. A talált szerbtövis fajnak származása vitatott. A fajok 

többségben (7 faj) Észak-Amerikai eredetü, ide tartoznak az Amaranthus retroflexus, Robinia 

pseudoacacia, Erigeron annuus, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthifolia, Helianthus tuberosum 

és a Vitis vulpina. 

 

4.2.1. Az invazív fajok előfordulása a kutatott területen 

A megfigyelt területen négy fő élőhelytípus csoportot különböztettünk meg: természetes, 

természet közeli, félig természetes és mesterséges társulásokat. 

Az Aklihegyen kijelölt előhelytípusokban (melléklet, 4. táblázat) 38 mintaterületen 

vizsgáltuk az invázív növényfajok elöfordulását. Igy 22 útszéli, 1 udvar, 7 mezőgazdasági, 1 

legelő, 1 kaszáló, 3 erdő, 1 erdőírtás és 2 kőbánya mintaterületen jegyeztük fel a növények 

borítását. Természetes élőhelytípusokban nem találtunk fertőzött területeket, inváziós jelleget 

mutató fajok az erdők melletti útszakaszokon és mesterséges élőhelytípusokban voltak 

megfigyelhetőek.   
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2. táblázat. Aklihegy invázív növényfajai 

№ Fajnév Latin név Család Származás Élet-

forma 

1. Disznóparéj Amaranthus 

retroflexus 

Amaranthaceae ÉAm. Th. 

2. Japán keserűfű Fallopia japonica Polygonaceae K. Ge. 

3. Fehér akác Robinia 

pseudoacacia 
Fabaceae ÉAm. MM. 

4. Magas zab Avena sterilis Poaceae DEu. Th. 

5. Egynyári 

seprence 
Erigeron annuus Asteraceae ÉAm. HT-He. 

6. Betyárkóró Conyza 

canadensis 
Asteraceae Eu. Th. 

7. Ürömlevelű 

parlagfű 
Ambrosia 

artemisiifolia 
Asteraceae ÉAm. Th. 

8. Parlagi rézgyom Iva xanthifolia Asteraceae ÉAm. Th. 

9. Szerbtövis Xanthium 

saccharatum 

Asteraceae - Th. 

10. Csicsóka Helianthus 

tuberosum 

Asteraceae ÉAm. He-Ge. 

11. Parti szőlő Vitis vulpina Vitaceae ÉAm. M. 

 

Magyarázat: Származás:  Éam. - Észak-Amerika, K. – Kelet-Ázsia, Deu. - Dél-Európa, Eu. - Európa, - 

vitatott; Életforma-típusok: Th. - Therophyta, Ge - Geophyta, MM – Mega-mesophanerophyta, HT-He – 

Hemitherophyta-Hemikryptophyta, He-Ge – Hemikryptophyta-Geophyta, M – Micro-phanerophyta 

 

3. ábra. Aklihegy invazív növényeinek rendszertani eloszlása: 

függölegesen – a fajok száma. 

 



25 
 

Legtöbb mintaterületen (23) a fehér akáccal (Robinia pseudoacacia) találkoztunk (4. ábra), 

borítottsága 30%-tól 80%-ig terjed (melléklet, 4. táblázat) 

 

 4. ábra. A kutatott invazív növények gyakorisága a mintaterületeken : 

Függölegesen – mintaterületek száma, vizszintesen – invázív fajok: Pf – parlagfű, Bk – 

betyárkoró, Sp – seprence, Fa – fehér akác, Szt – szerbtövis, Psz – parti szőlő, Cs – csicsóka, Kf 

– Keserűfű, Dp – disznóparéj, Pr – parlagi rézgyom, Mz – magas zab. 

 

A második leggyakoribb növény az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), amely 

tizennégy mintavételi ponton volt jelen (5. ábra). A parlagfű átlag borítottsága 5 és 80% között 

változik (melléklet, 4. táblázat). A betyárkoró, a keserűfű és a szerbtövis kevesebb mintaterületen 

fordul elő. A parti szőlő, a csicsóka, a disznóparéj és a magaszab csak egy-egy mintaterületen 

voltak jelen, amely azt mutatja, hogy Aklihegyen nem mutatnak invazív jelleget (6. ábra).  

Az egynyári seprence (Erigeron annuus) hat, a betyárkóró (Conyza canadensis) hat 

mintavételi ponton fordult elő (6. ábra). Ezek borítottsága 2-20% között változott.  

A legkevésbé gyakori növény pedig a magas zab (Avena sterilis), a csicsóka (Helianthus 

tuberosum), a parti szőlő (Vitis vulpina) és a parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia) volt, amelyek egy-

egy területen fordultak elő (7. ábra). 
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5. ábra. Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemissiifolia) előfordulása Aklihegyen 

 

 

6. ábra. Betyárkóró (Conyza canadensis) és a Szerbtövis (Xanthium saccharatum) 

előfordulása Aklihegyen:  pirossal jelölt – Betyárkóró, kékkel jelölt – Szerbtövis, lila jelölés – 

mind a két növény 
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7. ábra. Csicsóka (Helianthus tuberosum), Magaszab (Avena sterilis) és a Partiszőlő (Vitis 

vulpina) előfordulása Aklihegyen : pirossal jelölt – Magas zab, kékkel jelölt – Partiszőlő, 

sárgával jelölt - Csicsóka 

 

Udvarnak minősülő élőhelyen a szerbtövis (Xanthium saccharatum) volt jelen, amely egy 

4x4 méteres kvadráton belül 40%-os borítást mutatott (melléklet, 4. táblázat). A vizsgált udvar 

karbantása elhanyagolt volt, sóderrel borított területen jelent meg, amiből feltételezhetjük, hogy 

az által jutott be valamelyik kitermelő helyről, feltehetően a Tisza valamelyik partszakaszáról.  Itt 

csak egy mintavételi pontot vettünk, mert a legtöbb udvar karbantartása révén nem jelentek meg 

invazív növények. 

Mezőgazdasági területen hét mintavételi pontot vettünk fel, amelyen egyéves, vagy évelő 

növények termesztése folyt. A mezőgazdasági területek művelése aktívnak bizonyult, így nem 

mindegyik fajjal találkozhattunk ezen a részen. A feltérképezett 11 invazív fajból 6 volt jelen 

(melléklet, 4. táblázat).  A legnagyobb borítást a fehér akác (Robinia pseudoacacia) mutatta, amely 

boritása 60-80% között változott, de ugyan ennyi, azaz négy mintaterületen volt jelen az 

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), amely borítottsága elérte a 20-80% közötti értéket. 

A Japán keserűfű (Fallopia japonica) 50%-os, míg a disznóparéj (Amaranthus retroflexus) 20%-

os borítottságot mutatott a mezőgazdasági területen (melléklet, 4. táblázat). A betyárkóró (Conyza 

canadensis) és az egynyári seprence (Erigeron annuus) csekély számban volt jelen, ezeknél a 

fajoknál a borítottság értéke 2-5% közötti volt (melléklet, 4. táblázat). 

Aklihegy területén található erdőírtásnál egy 25x25 méteres mintavételi pontot vettünk fel, 

amelyen fehér akác (Robinia pseudoacacia) 75%-os borítottságban volt jelen (melléklet, 4. 

táblázat). Ezen a területen az erdőírtás után tölgy fajokat telepítettek vissza, de a nem megfelelő 
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karbantartás miatt a gyorsabban fejlődő társulás, fehér akác (Robinia pseudoaccia) vette át az 

uralmat. 

Legelő területen egy mintavételi pontot vettünk fel, amely mérete 15x15 méter volt és itt 

három invazív növény faj jelenléte volt megfigyelhető. Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia), a betyárkóró (Conyza canadensis) és az egynyári seprence (Erigeron annuus). Az 

ürömlevelű parlagfű borítása 40%, a Betyárkóróé 20%, míg az Egynyári seprencéé 10%-ra volt 

tehető (4. táblázat). Ezen a legelőn a tavaszi kedvező időjárás beköszöntése után a novemberi 

fagyokig folyik a település szarvasmarháinak legeltetése.  

Erdős területeken, amely nagy részét kocsányos tölgy (Quercus robur) alkotja nem 

találtunk inváziós fajokat, viszont erdő melletti útszakaszon három mintavételi pont elemzése 

történt. Mind a három ponton a fehér akác (Robinia pseudoacacia) jelenléte volt megfigyelhető. 

A borítottsági vizsgálatok kimutatták, hogy ezeknek az értéke 40-65% közötti.  

Kaszáló típusú élőhelyen két mintavételi pont felvétele történt, amelyen jelen volt a fehér 

akác (Robinia pseudoacacia) 50%-os borítottsággal, de ugyanezen a mintavételi pontot a japán 

keserűfű (Fallopia japonica) is 50%-os borítottságot mutatott, míg a parlagi rézgyom (Iva 

xanthiifolia) 80%-ot (melléklet, 4. táblázat). A kaszáló karbantartásának rendszeressége annak 

szüksége szerint változik.  

Kőbánya területén két mintavételi pont lett felvéve, amelyen a vizsgált 11 invazív fajból 6 

volt jelen. A legnagyobb borítottságot az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) mutatta, 

amely 30-70% közötti volt, a japán keserűfű (Fallopia japonica) 50%, míg a fehér akác (Robinia 

pseudoacacia) 20%-os értéket mutatott. A betyárkóró (Conyza canadensis), egynyári seprence 

(Erigeron annuus) és a szerbtövis (Xanthium saccharatum) 5%-os borítottsággal volt jelen 

(melléklet, 4. táblázat). 

A legtöbb invázív faj (11 faj) az útszéli mintaterületeken ( voltak feljegyezve. A 

legnagyobb bórítást a fehér akác, parlagfű, parlagi rézgyom és a keserű fű érik el – 80-90 % 

(melléklet, 4. táblázat). 

Összegezve a kapott eredményeket csoportosíthatjuk az élőhelytípusokat fertőzöttség 

szerint, illetve a fajokat azok elterjedése szerint (8. ábra).  
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8. ábra. Invazív növények számszeri eloszlása különböző élőhelytípusokban 

 

A legfertőzöttebb élőhelytípusnak az útszélek bizonyultak, ahol összesítve 11 invazív 

növényfaj volt megtalálható. A mezőgazdasági területek és kőbánya esetében 6-6 invazív faj volt 

jelen, amely azt mutatja, hogy mind az útszélek és az előzőekben említett két terület antropogén 

tényezők hatására vált fertőzötté. A további öt élőhelytípus (erdőírtások, legelők, udvar, ültetett 

erdők, kaszáló rétek) esetében az invázív fajok száma 1-3 közé volt tehető (3. táblázat).  

A 38 felvett mintavételi pont közül 23-on található meg a fehér akác, amely ezzel a 

legelterjedtebb invazív növény Aklihegy területén. A második az ürömlevelű parlagfű, amely 14 

mintaterületen volt megtalálható, ezt követi az egynyári seprence 10 fertőzött mintaterülettel és a 

betyárkóró, japán keserűfű amelyek 8-8 mintaterületen mutattak invazív jelleget. A szerbtövis 

előfordulása 5 mintaterületen volt jelen, amelyek mindegyike útszéleken, vagy udvarokon lerakott 

építkezési homok, vagy kavics közelében volt megfigyelhető. A disznóparéj, parti szőlő, magas 

zab, csicsóka és a parlagi rézgyom nem mutattak inváziós jelleget, egy-egy mintaterületen voltak 

jelen.  
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3. táblázat. Természet közeli-, félig természetes-, és mesterséges 

társulásokban előforduló invazív növények 
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1 Amaranthus 

retroflexus 
*    *    

2 Fallopia 

japonica 
*    * *   

3 Robinia 

pseudoacacia * *   * * * * 

4 Avena sterilis *        

5 Erigeron 

annuus 
*  *  * *   

6 Conyza 

canadensis 
*  *  * *   

7 Ambrosia 

artemisiifolia *  *  * *  * 

8 Iva xanthifolia *        

9 Xanthium 

saccharatum 
*   *  *   

10 Helianthus 

tuberosum *        

11 Vitis vulpina *        

Fajok száma 11 1 3 1 6 6 1 2 

 

 

Aklihegy invazív növényfajai (11 faj) közül hét megtalálható a természetvédelmi 

területeket veszélyeztető invazív növények Fekete listáján (ЗАВ’ЯЛОВА, 2017). Ide tartozik a 

Robinia pseudoacacia, Ambrosia artemisiifolia, Helianthus tuberosus, Conyza canadensis, 

Amaranthus retroflexus, Iva xanthiifolia és a Xanthium saccharatum. 

A Fallopia japonica nem szerepel természetvédelmi területek ukrajnai Fekete listáján 

(ЗАВ’ЯЛОВА, 2017), azonban Európában a legveszélyesebb invazív növények közé tartozik, mivel 

a keserűfűfélék gyakran monodomináns társulásokat alkotnak (9. ábra), amelyek károsítják az 
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őshonos növények sokféleségét. A faj monodomináns társulásaiban alacsonyabb a gerinctelenek, 

kétéltűek, hüllők és madarak egyedszáma (VAN HAM et al. 2013).  

Az Ambrosia artemisiifolia és a Robinia pseudoacacia meleg és száraz 

környezetigényének okán terjedhetett el nagy mértékben a kutatott településen.  

A parti szőlő (Vitis vulpina) jelenléte egyedülálló abból a szempontból, hogy invazív 

jellegét sem a fekete, szürke és a veszélyes lista nem tárgyalja (ЗАВ’ЯЛОВА, 2017), ugyanakkor 

más ukrajnai invazív növényfajok listája sem tartalmazza (PROTOPOPOVA – SHEVERA, 2006). A 

parti szőlő (Vitis vulpina) elterjedési területe Észak-Amerika keleti erdősségeiben és 

folyóvölgyeiben található (BODOR és HÖHN, 2012), a kutatott területen azonban hegyi, sziklás, 

többnyire száraz útszélen van jelen. 

 

 

9. ábra. A 35. mintaterületen található Japán keserűfű (Fallopia japonica) 

monodomináns társulása (saját felvétel) 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Aklihegy (Szőllősi járás) közvetlenül az ukrán-román határ mentén, Akli-hegy és a Gyulai-

hegy oldalán terül el Öregakli és Szőlősgyula között.  Közigazgatásilag Nevetlenfaluhoz tartozik.  

A vizsgált területen 14 élőhelytípust különítettünk el a természetesség-degradáltság szerint, 

ezek négy csoportba tartoznak: A. Természetes társulások: 1. Tölgyesek. B. Természet közeli 

társulások: 2. Ültetett erdők, 3. Kaszálórétek, 4. Kanálispartok. C. Félig természetes társulások: 5. 

Patakpart, 6. Útszélek, 7. Temetők, 8. Erdőírtások, 9. Legelők, D. Mesterséges társulások: 10. 

Szántóföldek, 11. Kertek (zöldség- és díszkertek), 12. Elhagyatott telkek, 13. Parlagok, 14. 

Szeméttelepek. 

Kutatásaink során 11 invázív növényfajt jegyeztünk fel Aklihegy területén: disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus), japán keserűfű (Fallopia japonica), magas zab (Avena sterilis), egynyári 

seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conysa canadensis), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia), parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia), szerbtövis (Xanthium saccharatum), csicsóka 

(Helianthus tuberosum), parti szőlő (Vitis vulpina). 

A kutatott fajok hat családhoz tartoznak: Asteraceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Poaceae, 

Polygonaceae  és Vitaceae.  A fajok többsége (6 faj) az Asteraceae családot képviseli. A többi 

család egy-egy fajjal van bemutatva. 

A fajok ökológiai elemzése kimutatta, hogy Aklihegyen az invázív növények hat 

életformát képviselnek: Therophyta, Geophyta, Mega-mesophanerophyta, Hemitherophyta-

Hemikryptophyta, Hemikryptophyta-Geophyta, Micro-phanerophyta. A kutatott fajok többsége (6 

faj) a therofitonokhoz tartozik, köztük az Amaranthus retroflexus,  Avena sterilis, Conyza 

canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia, Xanthium saccharatum. Azonkivül két 

geofioton faj és elterjedt Aklihegyen – a japánkeserűfű és a csicsóka. 

Az Aklihegyen előforduló invázív növények Észak-Amerikából,  Kelet-Ázsiából, Dél-

Európából és Európából származnak. A növények többsége (7 faj) Észak-Amerikai eredetű, ide 

tartoznak az Amaranthus retroflexus, Robinia pseudoacacia, Erigeron annuus, Ambrosia 

artemissiifolia, Iva xanthiifolia, Helianthus tuberosum és a Vitis vulpina. 

Aklihegyen hat faj terjed invázív jelleggel – Fehérakác (Robinia pseudoacacia), parlagfű 

(Ambrosia artemisiifolia), egynyári seprence (Erigeron annuus), betyárkoró (Conyza canadensis), 

japán keserűfű (Fallopia japonica) és a Szerbtövis (Xanthium saccharatum). Ezek a fajok Ukrajna 

Fekete listáján (ЗАВ’ЯЛОВА, 2017) is szerepelnek. 

A legfertőzöttebb élőhelytípusnak az útszélek bizonyultak, ahol összesítve 11 invazív 

növényfaj volt megtalálható. A mezőgazdasági területek és kőbánya esetében 6-6 invazív faj volt 
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jelen, amely azt mutatja, hogy mind az útszélek és az előzőekben említett két terület antropogén 

tényezők hatására vált fertőzötté.  

A legnagyobb bórítást a fehér akác,  a parlagfű, a parlagi rézgyom és a keserűfű érik el – 

80-90 %.  
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ВИСНОВКИ 

Село Оклі-гедь (Виноградівський район) розташоване безпосередньо біля 

українсько-румунського кордону, у підніжжя Клиновецької та Юліївської горбів, між 

Öregakli та Юлівцями.  Адміністративно відноситься до Неветленфолу.  

На досліджуваній території встановлено 14 типів місцезростань, які були нами 

класифіковані згідно їх ступеня природності чи деградації: A. Природні місцезростання: 1. 

Дубові ліси. B. Близькі до природних: 2. Лісопосадки, 3. Сінокоси, 4. Береги каналів. C. 

Напівприродні: 5. Береги потоків, 6. Узбіччя доріг, 7. Кладовища, 8. Вирубки, 9. Пасовища, 

D. Штучні місцезростання: 10. Рілля, 11. Сади (овочеві городи та фруктові сади), 12. 

Закинуті території, 13. Перелоги, 14. Сміттєзвалища. 

Нашими дослідженнями на території Оклі-гедь виявлено 11 інвазійних видів рослин: 

Amaranthus retroflexus, Fallopia japonica, Avena sterilis, Erigeron annuus,  Conysa canadensis, 

Ambrosia artemisiifolia,  Iva xanthiifolia, Xanthium saccharatum, Helianthus tuberosum,   Vitis 

vulpina.  Знайдені види відносяться до шести родин: Asteraceae, Amaranthaceae, Fabaceae, 

Poaceae, Polygonaceae  és Vitaceae.  Більшість видів (6 видів) належать до родини Asteraceae. 

Інші родини представлені по одному виду.  

Екологічний аналіз видів показав, що на території Оклі-гедь інвазійні види рослин 

представляють шість життєвих форм:  терофіти, геофіти, мега-мезофанерофіти, 

гемітерофіти-гемікриптофіти, гемікриптофіти-геофіти і мікрофанерофіти. Більшість видів 

(6 видів) відносяться до терофітів, серед них Amaranthus retroflexus,  Avena sterilis, Conyza 

canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia, Xanthium saccharatum Крім того на 

досліджуваній території поширені два геофіти – Fallopia japonica і Helianthus tuberosum. 

Виявлені інвазійні види рослин походять з Північної Америки, Східної Азії, 

Піденної Європи і Європи. Більшість видів (7 видів) північно-американського походження:  

Amaranthus retroflexus, Robinia pseudoacacia, Erigeron annuus, Ambrosia artemissiifolia, Iva 

xanthiifolia, Helianthus tuberosum та Vitis vulpina. 

На території села Оклі-гедь шість видів мають інвазійний характер поширення –

Robinia pseudoacacia, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus,  Conyza canadensis, Fallopia 

japonica, Xanthium saccharatum. Ці види занесені також і до Чорного списку України 

(ЗАВ’ЯЛОВА, 2017) . 

Найбільше інвазійних видів (11) поширено у придорожніх біотопах. У 

сільськогоподарських біотопах та у біотопі кар’єр відмічено по 6 інвазійних видів, що 

вказує на  антропогенний чинник розширення видів.    
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Найвищого проективного покриття (80-90 %) досягають  Robinia pseudoacacia, 

Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia та Fallopia japonica.   
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MELLÉKLET 

 

4. Táblázat. Invázív növényfajok előfordulása Aklihegy különböző élőhelytípusaiban 

Élőhelytípus 

Mintaterü-

let száma és 

mérete (m) 

Fajok, % 

Pf Bk Sp Fa Szt Psz Cs Kf Dp Pr Mz 

Útszéle 

1. (4x4) 50 10 5 - - - - - - - - 

2. (25x25) 55 5 2 40 - - - - - - - 

3. (10x10) - 5 - 70 - - - - - - - 

4. (10x10) 5 - - 30 - - - 5 - - - 

5. (25x25) 40 2 2 40 - - - 5 - - - 

6. (10x10) 20 10 5 - 5 - 20 - - 3 - 

8. (10x10) - - - - - - - 80 - - - 

9. (4x4) - - - - - - - 90 - - - 

10. (4x4) - - - - - 70 - - - - - 

11. (15x15) - - - - - - - 20 - - - 

12. (4x4) - - - - 40 - - - - - 40 

13. (25x25) - - - 80 - - - - - - - 

14. (25x25) - - - 80 - - - - - - - 

15. (4x4) - - - 70 - - - - - - - 

16. (25x25) - - 20 50 - - - - - - - 

19. (4x4) - - - 20 - - - - - - - 

25. (4x4) 80 - - - - - - - - - - 

28. (15x15) - - - 80 - - - - - - - 

32. (15x15) - - - 40 - - - - - - - 
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36. (15x15) 10 - 10 60 - - - - - - - 

37. (15x15) - - - 40 5 - - - - - - 

Udvar 7. (4x4) - - - - 40 - - - - - - 

Mező-

gazdasági t. 

17. (25x25) - - - 80 - - - - - - - 

21. (25x25) 20 - - 60 - - - - - - - 

23. (4x4) 80 - - - - - - - - - - 

26. (4x4) 60 - - - - - - - 20 - - 

29. (15x15) - - 5 80 - - - - - - - 

30. (15x15) 45 3 2 - - - - 50 - - - 

31. (15x15) - - - 60 - - - - - - - 

Erdőirtás 18. (25x25) - - - 75 - - - - - - - 

Legelő 20. (15x15) 40 20 10 - - - - - - - - 

Ültetett erdő 

22. (15x15) - - - 40 - - - - - - - 

24. (4x4) - - - 60 - - - - - - - 

33. (25x25) - - - 65 - - - - - - - 

Kaszálórétek 

27. (4x4) - - - - - - - - - 80 - 

38. (25x25) - - - 50 - - - 50 - - - 

Kőbánya 

34. (15x15) 70 - - 20 - - - - - - - 

35. (15x15) 30 5 5 - 5 - - 50 - - - 

Magyarázat:  

Fajok: Pf – parlagfű, Bk – betyárkoró, Sp – seprence, Fa – fehér akác, Szt – szerbtövis, Psz – parti 

szőlő, Cs – csicsóka, Kf – Keserű fű, Dp – disznóparéj, Pr – parlagi rézgyom, Mz – magas zab. 
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5. táblázat. A minteterületek GPS koordinátái 

Minta területek 

sorszáma 
GPS koordináták 

Minte területek 

sorszáma 
GPS koordináták 

1. terület 
48° 0'26.48"É 

20. terület 
48° 0'31.66"É 

23° 3'10.31"K 23° 3'56.00"K 

2. terület 
48° 0'27.36"É 

21. terület 
48° 0'35.24"É 

23° 3'16.33"K 23° 4'4.96"K 

3. terület 
48° 0'32.17"É 

22. terület 
48° 0'39.01"É 

23° 3'19.82"K 23° 4'32.41"K 

4. terület 
48° 0'37.31"É 

23. terület 
48° 0'39.60"É 

23° 3'24.80"K 23° 4'41.95"K 

5. terület 
48° 0'42.49"É 

24. terület 
48° 0'44.21"É 

23° 3'30.40"K 23° 4'44.35"K 

6. terület 
48° 0'44.74"É 

25. terület 
48° 0'57.17"É 

23° 3'56.88"K 23° 4'53.36"K 

7. terület 
48° 0'46.39"É 

26. terület 
48° 0'42.04"É 

23° 4'10.18"K 23° 5'0.40"K 

8. terület 
48° 0'48.23"É 

27. terület 
48° 0'45.53"É 

23° 4'4.57"K 23° 5'2.05"K 

9. terület 
48° 0'50.17"É 

28. terület 
48° 0'48.04"É 

23° 4'11.03"K 23° 5'15.37"K 

10. terület 
48° 1'1.81"É 

29. terület 
48° 0'49.20"É 

23° 4'30.65"K 23° 3'38.50"K 

11. terület 
48° 1'9.18"É 

30. terület 
48° 0'46.25"É 

23° 4'59.34"K 23° 3'36.60"K 

12. terület 
48° 1'14.85"É 

31. terület 
48° 0'46.05"É 

23° 5'8.56"K 23° 3'38.13"K 

13. terület 
48° 0'57.53"É 

32. terület 
48° 0'49.57"É 

23° 4'42.19"K 23° 3'54.34"K 

14. terület 
48° 0'51.32"É 

33. terület 
48° 0'55.73"É 

23° 4'42.03"K 23° 3'54.68"K 

15. terület 
48° 0'44.11"É 

34. terület 
48° 0'52.31"É 

23° 4'42.34"K 23° 3'33.73"K 
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16. terület 
48° 0'29.59"É 

35. terület 
48° 0'57.18"É 

23° 3'29.18"K 23° 3'39.82"K 

17. terület 
48° 0'28.73"É 

36. terület 
48° 0'42.84"É 

23° 3'36.74"K 23° 3'17.44"K 

18. terület 
48° 0'34.15"É 

37. terület 
48° 0'48.89"É 

23° 3'40.13"K 23° 3'23.94"K 

19. terület 
48° 0'30.25"É 

38. terület 
48° 0'51.87"É 

23° 3'48.52"K 23° 4'9.00"K 

 

 

10. ábra. Fehér akác (Robinia pseudoacacia) előfordulása Aklihegyen 
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11. ábra. Japán keserűfű (Fallopia japonica), Disznóparéj (Amaranthus retroflexus) és a Parlagi 

rézgyom (Iva xanthiifolia) előfordulása Aklihegyen : pirossal jelölt – Japán keserűfű, sárgával 

jelölt – Disznóparéj, kékkel jelölt – Parlagi rézgyom 

 

12. ábra. Egynyári seprence (Erigeron annuus) előfordulása Aklihegyen 
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13. ábra. A 15. mintaterületen található fehér akác (Robinia pseudoacacia) (saját felvétel) 

 

 

14. ábra. A 35. mintaterületen található ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) (saját 

felvétel) 
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15. ábra. A parti szőlő (Vitis vulpina) (10. mintaterület) (saját felvétel) 

 

 

16. ábra. Japán keserűfű (Fallopia japonica) (saját felvétel)  
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17. ábra. Japán keserűfű (Fallopia japonica) 29. mintaterület (saját felvétel) 

 

 

18. ábra. Betyárkóró (Conyza canadensis) (saját felvétel) 
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19. ábra. Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) (saját felvétel) 

 

 

20. ábra. Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elterjedése a 34. mintaterületen (saját 

felvétel) 
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21. ábra. Japán keserűfű (Fallopia japonica) virágzata (saját felvétel) 

 

22. ábra. Egynyári seprence (Erigeron annuus) (saját felvétel) 
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23. ábra. Az 5. mintaterület (saját felvétel) 

 

 

24. ábra. Japán keserűfű (Fallopia japonica) a 30. mintaterületen (saját felvétel) 
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NYILATKOZAT 

Alulírott, Bodor Dominik biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Biológia Tanszékén készítettem, biológiatanári 

diploma megszerzése végett. 

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám 

eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. 

Tudomásul veszem, hogy dolgozatomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 
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