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Bevezetés 

Napjainkban világszerte egyre nagyobb mértékű figyelmet fordítanak az özönnövények 

tanulmányozására, az invázió kiváltó okaira, mivel hatalmas károkat tud okozni az őshonos 

növénytakaróban (vegetációban). Szélsőséges körülmények között teljesen ki is szoríthatják saját 

areájukból. Előfordul, hogy bizonyos betegségeket is terjesztenek (BAGI, 1999), amivel 

megfertőzhetik szántóföldi takarmánynövényeinket, ezzel nekünk – embereknek – is anyagi kárt 

okozva. 

Nem csak betakarítandó növényeiken keresztül okozhatnak kárt, hanem közvetlenül a saját 

egészségünkre is nagy veszéllyel lehetnek. Többek között allergiákat és az egyik faj – 

nevezetesen a kaukázusi medvetalp – égési sérüléseket, szembe kerülve pedig vakságot is 

okozhat. Sajnálatos módon ezek már itt Kárpátalján is elterjedtek.  

Az szakdolgozatomban az invazív növények elterjedésével foglalkozunk, amely során 

ismertetjük a biológiai invázióval kapcsolatos fontosabb fogalmakat, folyamatokat, jellemzőket 

és az ellene való védekezést. Irodalmi adatok alapján összegezzük mely invazív növények 

vannak jelen Kárpátalján, milyen mennyiségben fordulnak elő és milyen lépéseket – védekezést, 

irtást – von maga ez után. 

A munkánk fő célja, az elmúlt évek saját kutatásainak összegzése. Az utóbbi 3 év 

vizsgálatai során Nagybereg település egész területét érintve végeztünk felméréseket, 

megfigyeléseket, és az összegyűjtött adatok, ismeretek tükrében szeretnénk jellemezni, térképek 

segítségével bemutatni az invazív növények térbeli elterjedését. Így a terepi munkánk során 

szerzett információkból szeretnénk megállapítani, milyen negatív hatásai lehetnek az invazív 

fajoknak a helyi növénytakaróra, felmérni a már esetlegesen okozott károkat, illetve ezek alapján 

javaslatokat tenni a védekezési lehetőségek kiválasztására.  

Idei terepi feladatként egy 750x750 méteres terület átvizsgálását tűztük ki, mely a település 

lakott területétől néhány száz méterre található és teljes terjedelmével az erdőben fekszik. 

Tavalyi terepmunkánk során is érintettünk már néhány pontban erdős területet, de most az erdő 

egy másik részét vizsgáljuk, sokkal részletesebben. 

A közeljövőben biztosan kárunkra fog válni az invazív növények jelenléte, faj- és 

egyedszámbeli gyarapodása, így közbe kell lépnünk továbbterjedésük ellen. A védekezési eljárás 

jelentős anyagi összeget vonhat maga után a különböző irtások és vegyszerezések miatt. 

Drasztikusan visszaszorítások esetében, kisebb nagyobb gazdasági problémákat is okozhat. 

Ezért is szeretném megtudni, milyen veszélyekkel találhatja szembe magát szülőföldem, és 

így a későbbiekben tehessek is ellene valamit. 
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A BIOLÓGIAI INVÁZIÓ 

 

 

1.1. Invázió fogalma 

 

Akkor beszélhetünk invázióról, ha egy nem őshonos faj elterjedési területe és 

populációmérete adott tér- és időskálán, monoton módon növekszik (TEREBESS ONLINE, 2008).  

 

1.1.1. Invazív faj 

 

Az idegen fajok többsége nem okoz kárt, de van néhány olyan faj, amelyiknek nagyon 

gyors a terjedése, és árthatnak a biodiverzitásnak, az emberi egészségnek, a gazdasági és 

esztétikai érdekeknek. Ezeket a káros, adott területen meghonosodott és tömegesen elszaporodott 

fajokat hívjuk invazív fajoknak (IVÁN, 2011). 

 

1.1.2. Adventív faj 

 

Növények, amelyek más éghajlati övben honosak, s behurcoltak, betelepítették vagy más 

módon (széllel vagy víz sodrásával, aktív vándorlással, stb.) kerültek új földrajzi körzetükbe, ahol 

gyakran csak átmenetileg vagy csak bizonyos helyeken fordul elő (szeméttelepeken, üvegházakban, 

lakásokban, stb.) (SZÉKY, 1983). 

 

1.1.3. Őshonos fajok 

 

Őshonosak azok a fajok (taxonok), amelyek az utolsó klímaváltozás óta a Kárpát-medence 

természetföldrajzi régiójában, illetve annak egy adott tájegységében természetesen (nem 

behurcolás vagy betelepítés révén) előfordultak vagy előfordulnak, s a rájuk jellemző 

termőhelyeken (társulásokban) találhatók meg (STANDOVÁR és PRIMACK, 2006). 

 

1.1.4. Özönnövények 

 

Inváziós- vagy özönnövények olyan, hazánkban nem őshonos növényfajok, melyek az 

emberi kultúrából kiszabadulva tömegesen terjednek és hatékonyabb növekedésük révén az 

elfoglalt új élőhelyekről az eredeti, rendszerint őshonos növénytakaró alkotóit kiszorítják. 
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Eredetükre nézve lehetnek véletlenül behurcolt növények, de vannak "kultúrszökevények" is 

szép számmal, melyeket az ember termesztés céljából hozott be. Az emberi kultúra által alaposan 

átformált tájban a szigetszerűen fennmaradt természet közeli növénytakaróban komoly veszélyt 

jelentenek az inváziós növényfajok (TEREBESS ONLINE, 2008). 

 

1.2. Az invázió folyamata 

 

1.2.1. A sikeres invázióhoz szükséges tulajdonságok 

 

Milyen tulajdonságok teszik alkalmassá a fajokat az invázióra? A sikeres özönnövényekre 

jellemző általános érvényű tulajdonságok keresése hosszú múltra tekint vissza. Habár egyes 

szerzők véleménye szerint lehetetlen olyan egyszerű bélyegeket találni, amelyeknek alapján a 

fajok inváziós képessége megjósolható, nagy adathalmazok vizsgálata során találhatunk 

különbségeket az inváziós és nem inváziós idegen fajok között. E különbségek általában nem 

elég élesek ahhoz, hogy perdikcióra, előrejelzésre lehessen használni őket, azonban ezek az 

eredmények segítenek megérteni, hogy mi tesz egyes inváziós fajokat sikeressé. 

Az invázió 3 lépésből áll: bekerülés, megtelepedés (kolonizáció) és szétterjedés. Ezek 

lehetnek behurcoltak (antropofitonok) vagy bevándoroltak (allochtonok). Bekerülésnél idegen 

fajok kerülnek be egy területre. A megtelepedésnél egy faj megváltozott környezethez való 

alkalmazkodása jelenti. A szétterjedés egy faj egyre inkább meghonosodik az új környezetben, 

ha sikeresen hoz létre önfenntartó populációkat szerte a régióban. Ezek beépülnek a természetes, 

helyi életközösségekbe. Ez segíti az invazív faj normálisnál gyorsabb terjedését. 

Az inváziós fajok termőhely igénye. Az inváziós fajok tápanyagigénye (N indikátorszámok) 

szignifikánsan nagyobb, míg fényigényük (L indikátorszámok) szignifikánsan kisebb, mint a 

meghonosodott nem inváziós fajoké. Hőigény (T indikátorszámok), vízigény (W 

indikátorszámok) és talajreakció (R indikátorszámok) tekintetében a két fajcsoport között nincs 

szignifikáns különbség. Egy sikeres invazív jellemzői (STANDOVÁR és PRIMACK, 2006): 

 Tág tűrésű fajok  

 Jó terjedő képesség (térben és időben)  

 Gyors szaporodás (pl. ivartalan és generatív szaporodásra való képesség)  

 Gyors egyedfejlődés, gyakran a rokonfajoknál nagyobb méret  

 Természetes ellenségek, patogénok hiánya  

 Kevés közel rokon faj (sok üres niche)  
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1.2.2. Az invázió folyamata természetes úton 

 

Mesterséges és természetes vízfolyások. A vízfolyások a növényi invázióban kétféle 

szerepet tölthetnek be: lehetnek az özönnövények élőhelyei és szaporító képleteik 

(propagulumaik) terjesztői. 

Elmondható, hogy a folyóvizek nem tartoznak az inváziós fajok fontos élőhelyei közé. 

Nagyon fontosak viszont ezeknek, a fajoknak a terjesztőiként; az inváziós újjövevény fajok 

körülbelül 21%-ának a magja (termése) képes vízzel is terjedni. Ezek között olyan 

természetvédelmi szempontból is fontos fajokat találunk, mint például az Amorpha fruticosa, 

Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Humulus scandens, Impatiens glandulifera, 

Impatiens parviflora, Oenothera biennis. A víz nemcsak ivaros, hanem ivartalan szaporító 

képleteket (pl. tarackdarabokat) is terjeszthet. A folyók propagulum terjesztő tevékenysége 

határokon átnyúló is lehet. 

A hullámterek világszerte az invázió által legveszélyeztetettebb élőhelyek közé tartoznak. 

Ennek egyik oka, a folyóvizeknek a szaporító képletek terjesztésében játszott szerepe. Ennél is 

fontosabb azonban a rendszeres bolygatás. 

A magyarországi, alföldi hullámtereken is számos esetben jelennek meg nagy tömegben 

inváziós fajok. Életformák (növekedési formák) tekintetében legfontosabbak a pionír fák (Acer 

negundo), cserjék (Amorpha fruticosa), évelő (Vitis riparia) és egyéves (Echinocystis lobata, 

Humulus scandens) liánok és a magas kórós évelők (Aster spp., Fallopia spp., Helianthus spp., 

Solidago spp.). Valószínűleg ezek azok az életformák (növekedési formák), amelyek 

alulreprezentáltak a magyarországi flórában (pl. egyéves liánok), vagy magyarországi 

képviselőik kevésbé versenyképesek (pl. Vitis sylvestris vagy Vitis riparia). Érdekes, hogy a 

hullámtéri közösségekben egyébként fontos szerepet játszó évelő füvek és sások között nem 

találunk inváziós fajt (MIHÁLY és BOTTA-DUKÁT, 2004). 

 

1.2.3. Az invázió folyamata mesterséges úton 

 

Az idegenhonos növényfajok jellemzően az ember közvetítésével szándékosan 

(betelepített) vagy véletlenszerűen (behurcolt) kerülnek új területekre. A betelepített fajok 

jellemzően mezőgazdasági, kertészeti vagy erdészeti megfontolások alapján gazdasági haszon 

reményében kerülnek be egy területre, nem is gondolva, hogy később milyenkárokat is 

okozhatnak úgy az ökológiában, mint akár az ember egészségére nézve. Míg a behurcolt fajok a 
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lehető legkülönbözőbb módon és legkülönbözőbb közvetítő közeggel, de nem szándékosan 

jutnak el új élőhelyeikre.  

A globalizáció eredményeképpen az egyre nagyobb mértékeket öltő áruforgalom, 

kereskedelem, idegenforgalom, valamint az áruk minden eddiginél nagyobb hozzáférhetősége 

miatt a fajok természetes elterjedési területükön kívülre történő behurcolásának gyakorisága 

egyre jobban növekszik. Ezek a tevékenységek részben önmagukban, részben terjeszkedésük 

kapcsán útvonalat biztosítanak a növényeknek, az állatoknak és a biológiai anyagok számára, 

hogy a terjedésüket rendszerint akadályozó természetföldrajzi gátakat leküzdjék (GENOVESI ÉS 

SHINE, 2007).  

Az utaknak, út menti füves területeknek a növényi invázióban játszott szerepe az utak 

jellegétől, valamint a szegélyüktől függ. A műutak (aszfaltozott utak) mentén az utak közvetlen 

szegélye, a padka, az utat szegélyező árkok, valamint az árkon túli mezsgyék együtt alkotják az 

utak menti zöldfolyosót. A műutak mentén a közúti járműforgalom és az utat kísérő folytonos 

növényzet együtt teszi lehetővé az inváziós fajok terjedését. Az utakat szegélyező gyepes 

területeken elsősorban az évelő, geofiton gyomnövények, többnyire az árkon túli, mezsgye felőli 

oldalon terjednek. 

A vasúti töltések sajátos edafikus viszonyai, mikroklimatikus adottságai, a gyomirtó szeres 

kezelések, valamint a termések antropochor jellege együtt határozzák meg a vasúti pályatestek 

fajösszetételét. A vasúti pályatestek speciális élőhelyek, felépítésük szerkezete sajátos. A vasutak 

nem csak az országban terjesztheti tovább az idegen fajt, de ugyan úgy más országokból is 

könnyedén idehozhatja, majd elterjeszti (MIHÁLY és BOTTA-DUKÁT, 2004). 

 

1.2.4. Az özönfajjá válás szabálya 

 

Nem minden faj képes az új területre való bekerülés után ott megtelepedni és elszaporodni. 

Williamson és Fitter 1996-ban alkottak meg egy modellt, melyben szemléltetik a behurcoltból 

invazívá váló fajok arányát. Eszerint az úgynevezett „tízes szabály” szerint a bekerülő fajoknak 

különböző szűrőkön kell átjutniuk, és egy-egy ilyen szűrőn mindössze a fajok 10 %-a kerül át. 

Ez azt jelenti, hogy például egy új területre bejutó 1000 fajból a természetes környezetben való 

túlélés 100 fajnak sikerül (alkalmi megtelepedés). Ezután e fajoknak ki kell alakítaniuk egy 

önfenntartó populációt, sikeres szaporodást, amire a 100 fajból körülbelül 10 alkalmas 

(meghonosodott fajok). A harmadik szűrő a terjedés, a robbanásszerű létszámnövekedés, vagyis 

az invázió. A 10 fajból invazívá 1 válik. Összegezve ez annyit jelent, hogy az eredetileg a 
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területre bekerülő 1000 fajból 1 válik özönfajjá. Ez nyilvánvalóan egy meglehetősen kicsi arány, 

de az invazív fajok, okozta károkat tekintve, mégis számottevő (PÁSZTOR és OBORNY, 2007). 

 

1.3. Az inváziók hatása a környezetre 

 

1.3.1. Ökológiai hatások 

 

Az invazív fajok ökológiai hatásai kifejezetten széleskörűek lehetnek. Ha egy idegen faj 

bekerül egy új területre, ott jelentős erőfölényre tehet szert, amivel az őshonos fajok nagy 

hátrányba kerülnek. A fajok között versengés indul az értékes táplálékért és az élőhelyekért. Az 

őshonos fajok a helyi kártevőkkel vagy betegségekkel szemben ellenállóak ugyan. Emiatt jobbik 

esetben túlnyomó részt átveszik a helyüket, de előfordulhat az is hogy teljesen kiszorítsák, azaz 

elpusztítsák saját közegükben. 

Az invazív fajok, amelyeket „invazív idegen fajoknak” vagy „nem honos invazív 

fajoknak” is neveznek, alakjuk és méretük tekintetében igen sokfelek. A legtöbb Európán kívüli 

fajt eredetileg szándékosan telepítettek be: ellenállóbb vagy gyorsabban növő fákat és 

haszonnövényeket vagy kerti dísznövényeket (TERMÉSZET ÉS BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, 2009). 

 

1.3.2. Gazdasági hatások 

 

Az inváziókat nem lehet előre megjósolni, talán ezért is lett jó pár növény invazív, mert 

annak érdekében telepítették be, hogy valamilyen gazdasági hasznot hoz. A remélt haszon az 

özönfajok esetében sajnos messze alatta marad az okozott károknak. Egy elterjedt fajnál a 

kiirtására tett próbálkozások hatalmas mennyiségű pénzt emésztenek fel, nem is beszélve a 

belefektettet energiáról és az ezzel eltöltött időről. 

2002-ben az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezményének (CBD) részes felei az 

invazív fajok kezelésére egy globális szintű, átfogó megközelítésben állapodtak meg. A 

kormányokat az emberek tájékoztatására, a közösségek bevonására, valamint a szomszédos 

országokkal való együttműködésre ösztönöztek. Az invazív idegen fajok országok közötti 

vándorlásának megakadályozásához és az inváziókkal szembeni jól időzített és hatékony fellepés 

összehangolásához a kormányok, a gazdasági ágazatok, a nem kormányzati szervezetek, a 

nemzetközi szerződések részes szervezetei és a közvélemény közreműködése és együttműködése 

szükséges (TERMÉSZET ÉS BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, 2009). 
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1.3.3. Egészségügyi hatások 

 

Az invazív növényeknek sajnos nem csak a természetben vagy a gazdaságban okoznak 

károkat, hanem az ember életére is veszélyesek lehetnek. Súlyos allergiás reakciókat is kiválthat 

a szervezetünkben például az igencsak elterjedt parlagfű. De nem ez a legsúlyosabb probléma, 

amit okozhat nekünk. Ugyanis nemrégiben megjelent egy új idegen faj a kaukázusi medvetalp. A 

kaukázusi medvetalp azért veszélyes, mert nagy mennyiségben tartalmaz furanokumarinokat. 

Ezek a vegyületek már a növény megérintése esetén is sérülést okoznak, az adott területen erősen 

fényérzékennyé válik a bőr. Ha az érintett bőrfelületet UV-sugárzás éri, a bőr kipirosodik, 

viszketni kezd, és 24-48 órán belül égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta. 

Szembe kerülve átmeneti vagy akár végleges vakságot okozhat (MNO, 2014). 

 

1.4. Védekezés az invazív fajok ellen 

 

1.4.1. Az inváziós fajok terjedésének megelőzése 

 

Az inváziós növényfajok terjedését leginkább a területek természeti állapotának 

megőrzésével, illetve a zavarás és a bolygatás elkerülésével előzhetjük meg. A jelentős terjedést, 

megakadályozó beavatkozásokat a faj megjelenését követően, a lehető legrövidebb időn belül 

meg kell kezdeni. Folyópartokon, ahol a növények már megtelepedtek, a védekezést – lehetőség 

szerint – a folyók felsőbb szakaszain is meg kell kezdeni. Kiemelt hangsúlyt kell adni a 

kezelésének azoknál a területeknél, amelyek esetében az invázió még csak kezdeti fázisban van. 

A mentesített terület elhagyása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a védekezéseknél 

használt járművek, felszerelések és ruházat mentes-e a növények szaporítóképleteitől. A növény 

magjaival, illetve elpusztult növényi részekkel fertőzött talaj nem kerülhet olyan területre, amely 

azelőtt nem volt fertőzött özönfajokkal. Kiskertek esetében a mezőgazdasági tárca által 

hivatalosan engedélyezett termesztőközegek alkalmazása szintén megoldást jelenhet a fajok 

terjedésének megelőzésére, mivel ezeknél – az engedélyezési eljárás során – külön figyelmet 

fordítanak a gyomosító hatás vizsgálatára (MIHÁLY és BOTTA-DUKÁT, 2004). 

 

1.4.2. Védekezés kémiai beavatkozásokkal 

 

A kémiai beavatkozások kizárólag abban az esetben kerülhetnek figyelmünk 

középpontjába, ha mechanikai és egyéb nem kémiai védekezési lehetőségek már kimerültek. Ki 
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kell emelni, hogy a készítmények engedélyokirattól eltérő alkalmazása (pl. a megállapított 

vízvédelmi pufferzónától eltérően a folyópartok kezelése) minden esetben engedélyezési eljárást 

igényel, amelyet a területileg illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálattal való 

egyeztetés után lehet/kell kezdeményezni. 

A spontán terjedés előrejelzése és megakadályozása. Fontos különbséget tenni egy faj adott 

országban történő első megjelenése és annak későbbi spontán megjelenése között. A szomszédos 

országban megtelepedett özönfaj spontán megjelenése különösen kritikus, mivel: 

1. ez azt jelenti, hogy a faj megtelepedéséhez a különböző ökológiai igények megfelelőek;  

2. nehezebb lehet feltartóztatni a faj spontán terjedését, mint megakadályozni annak 

bekerülését; 

Fontos még a gyors válaszreakció és egy készenléti terv is. Egy faj kiirtása csak egy 

meghatározott időintervallumban kivitelezhető megoldás, még mielőtt az inváziós faj elér egy 

bizonyos populációs szintet és/vagy elterjed. Ezért mindig jó, ha van egy ilyen terv hiszen, hogy 

a gyorsaság számottevő lehet a fajok akár visszafordíthatatlan terjedésében (MIHÁLY és BOTTA-

DUKÁT, 2004). 

 

1.4.3. Védekezés nem kémiai beavatkozásokkal 

 

Az inváziós fajok ellen folytatott kezeléseknél általában a nem kémiai beavatkozásokat 

(kaszálás, nyírás, kihúzás, legeltetés) kell először számításba venni, azonban meg kell jegyezni, 

hogy ezek az eljárások rendkívül munka- és időigényesek. A mechanikai és kémiai védekezés 

közti választás alapja az adott élőhely elhelyezkedése és egyéb környezeti állapota (pl. 

figyelembe, kell venni a terület borítottságát; mennyire megtelepedett állományról van szó) 

(MIHÁLY és BOTTA-DUKÁT, 2004). 

 

1.5. Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a biológiai invázióra 

 

A biológiai invázió egyik típusául szolgálhat az ember által okozott nagyléptékű 

környezeti változásokra (éghajlatváltozás, tájhasználat-változás) reagálva egy faj számára 

korábbi elterjedési területével „szomszédos” új területek is lakhatóak lesznek, melyekre a faj 

„spontán” terjeszkedik, mintegy válaszolva ezzel a környezet változásaira. Ez a típus 

tulajdonképpen nem más, mint a fajok természetes reakciója, alkalmazkodása a megváltozó 

külső körülményekhez, így a biodiverzitásban bekövetkező veszteségek elkerülése érdekében 

feltétlen szükséges folyamat. 
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A klímaváltozás hatására a jelenleg is problémás özönnövények hazai elterjedése 

megváltozhat, a jelenleg is előforduló, idegen de nem inváziós fajok özönfajjá válhatnak, új 

özönfajok jelenhetnek meg. Ahhoz hogy a legegyszerűbben nyomon tudjuk követni e három 

jelenséget, felmerül a fajok klímaigényének modellezése. Az új területre behurcolt fajok 

általában megszabadulnak specialista természetes ellenségeiktől, ami számos közvetlen és 

közvetett előnnyel járhat számukra, így számukra kevésbé kedvező klímán is életképesek 

lehetnek. Vagyis a faj őshazájában mutatott klímaigénye alapján az inváziós elterjedési területet 

alulbecsülhetjük. 

Az inváziós elterjedési területen viszont a faj előrenyomulása még nem fejeződött be, 

vagyis egyes területekről esetleg azért hiányzik, mert még "nem ért oda", és nem azért, mert azok 

számára nem alkalmasak. Az előnyöket és a hátrányokat is mérlegelve, talán mégis az inváziós 

elterjedési területen mutatott viselkedést érdemes inkább figyelembe venni. 

A klímaváltozás során a fajok számára klimatikusan megfelelő területek határai 

megváltoznak, és ez természetesen nem csak az őshonos, hanem az idegen fajokat is érinti. Ez 

jelentheti azt, hogy a klíma alkalmatlanná válik a korábbi inváziós faj számára, de jelentheti azt 

is, hogy az inváziós faj számára alkalmas terület megnő. Az egyetlen általánosítható 

megállapítás, hogy a várható gyors környezeti változásokra a gyorsan terjedő fajok tudnak majd 

jól reagálni, és a sikeres inváziós fajok rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal 

A legtöbb veszélyes özönfaj mielőtt látványos terjeszkedésbe kezdenek, évekig, sokszor 

évtizedekig ott élnek már új hazájuk valamely szegletében Az, hogy végül milyen folyamatok 

indítják be e lappangó fajok gyors terjeszkedését, ma még kevéssé ismert. Különös figyelmet 

érdemes fordítani azokra a fajokra, melyek olyan területeken, élőhelyeken honosodtak meg, 

melyek az előre jelzett éghajlathoz hasonló mikro- és mezoklimatikus feltételeket kínálnak már 

ma is fajaiknak (CZÚCZ et al. 2007). 

 

1.6. Az özönnövények jótékony hatásai 

 

Az özönnövényeknek nem csak káros, de ugyanakkor jótékony hatásai is vannak, hisz nem 

csak véletlenszerű bekerüléssel, hanem betelepítések során is juthattak el más területekre. 

Ezeknek a fajoknak pedig mindenképp valamilyen pozitív hatás révén került be, ugyanis 

nincsenek értéktelen, káros gyomnövények, csak olyan növények, melyeknek nem ismerjük az 

értékét.  
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Egy néhány példát említve: 

 ürömlevelű parlagfű: parlaggá vált területeken talajvédő, szárazságtűrő, humuszképző 

növény. Gyógynövény, parlagfő allergia ellen hatásos. Vitamin tartalma az immunrendszer 

erősítésére alkalmas. 

 kanadai és magas aranyvessző: Zsenge levelei és virágzó hajtásai főzve ehetők. A magja 

levesek besűrítésére használható, de nagyon apró. Virágjából és/vagy leveleiből tea 

készíthető. Gyógynövény is. Vesegyulladás esetén hatásos, de vérnyomáscsökkentő hatása 

is ismert. Sárga festék is készült belőle. Nagyon jó mézelő. Teáját az influenza 

megelőzésére, a gyermekek lázának csillapítására. 

 selyemkóró: Kiváló mézelő. Azonban a méheket károsítja. Kardenolid vegyületei miatt 

gyógyszeripari felhasználására is kísérletek történtek, de végül nem tudták ezen a téren 

hasznosítani 

 gyalogakác: fonott kerítéshez, tűzifaként, biomasszaként, várostűrő díszcserje. 

Gyógynövényként: gyümölcse erősíti az immunrendszert, növeli az érrendszer ellenálló-

képességét, javítja a szívműködést. Kiváló mézelő. Virága közvetlen fogyasztásra, valamint 

ételek és italok ízesítésére is alkalmas.   

 akác: rossz minőségű talaj erdősítése, kiváló keményfa, építőipari fa, tűzifa, kiváló mézelő, 

várostűrő díszfa, rekultivációnál is használható.  

 zöld juhar: különleges mézet készítettek belőle. Fája, puha, szivacsos szerkezete miatt 

fűtőértéke alacsony, viszont kiválóan faragható. Egykor oszlopok, kerítések, karók, ládák 

készítésére használták. Városokban szárazság- és téltűrése miatt utak mentén, parkokban 

díszfának ültetik. A zöld juhar fájának nedve sok cukrot, valamint fájdalomcsillapító- és 

gyulladáscsökkentő anyagot tartalmaz. 

 bálványfa: várostűrő díszfa, és talajerózió ellen, rekultivációnál használható. Jó mézelő és 

méhlegelő. Kis mennyiségben gyógynövény: a friss törzse és ágkérge, friss, virágos hajtása 

is felhasználható. Főbb hatások: emésztésjavító, féregűző, hashajtóhatású, búrirritáló. 

Szeszes készítményei hatékony étvágyfokozók (METEORA MÁSZÓCSAPAT EGYESÜLET, 

2011). 

. 
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II. INVAZÍV NÖVÉNYEK ELŐFORDULÁSA KÁRPÁTALJÁN IRODALMI ADATOK 

ALAPJÁN 

 

 

2.1. Invazív növények a magyar Alföld észak-keleti részén 

 

Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a szomszédos országok határ közeli területein lévő 

vegetációkat vagy az azokon bekövetkező változásokat, mivel nagyon is valószínű, hogy egy 

bizonyos idő után a helyi flórára is hatással lesz – jelen esetben, például egy invazív növény 

elterjedése. Ennek megelőzése érdekében több stratégiai együttműködés is született (GENOVESI 

és SHINE, 2007), ami az országok közötti kommunikációt biztosítja, változások esetén, hogy akár 

elejét vehesse az érintetlen ország a bajnak vagy felkészülhessen rá. Ezért is szeretnénk a 

következő táblázatban (1. táblázat) bemutatni a tiszántúli Alföldön elterjedt invazív növényeket, 

2000-es évben készített térképeken, amit Csiszár Ágnes: Invazív növényfajok Magyarországon 

című könyvből vettünk át (CSISZÁR, 2012). 

1. táblázat 

Magyarországon elterjedt inváziós fajok 

 

  

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) 

 

Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica.) 

 

 
 

Egynyári seprence (Erigeron annuus) Olasz szerbtövis (Xanthium italicum) 
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Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa.) 

 

Fehér akác (Robinia pseudoacacia.) 

  

Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) 

 

Zöld juhar (Acer negundo) 

 

 
 

Betyárkóró (Conyza canadensis) Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) 

 

 

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
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2.2. Legelterjedtebb invazív növények Kárpátalján 

 

Az adventív fajok manapság roppant mód jelen vannak a megyénkben és mennyiségük 

egyre csak növekszik. Ezeknek az idegen fajoknak az elterjedése gátolja az őshonos növényzet 

meglétét és hasznosítását. 

A 3 legelterjedtebb adventív faj a megyénkben: az ürömlevelű parlagfű (Аmbrosia 

artemisiifolia), a nagy aranka (Cuscuta campestris) és a Sosnowsky-medvetalp (Heracleum 

sosnowskyi). Ezek mellett még szép számmal megtalálható a Solidago canadensis, az Asclepias 

syriaca, a Helianthus tuberosus, az Acer negundo, a Robinia pseudoacaсia és a Fraxinus 

pennsylvanica. 

Az Ukrán Tudományos Akadémia, Lembergi Intézetének Természettudományi Múzeuma 

kutatta az ártéri növényzetet. A kutatás során 5 növénycsaládot vizsgáltak a kárpátaljai folyók 

árterületein. Az családok részesedése a következő képen alakult: Compositae - 33 faj (22,8%); 

Cruciferae – 15 faj (10,4 %); Graminae - 11 faj (7,6 %); Labiatae – 9 faj (6,2 %); Lequminosae 

– 7 faj (4,8 %) (ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, 2016). Az adventív 

növények magas fajszáma miatt, az ökoszisztémában káros hatásai vannak. A legnagyobb 

fenyegető hatása az ártéri ökoszisztémára ezek a növények: Acer negundo, Fraxinus 

pennsylvanica, Echinocystis lobata, Heracleum sosnowsky és mások (ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ 

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, 2016). 

2016-ban elkészült Kárpátalja invazív növényfajainak listája (ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, 2016). A 32 fajt felvonultató listára olyan növényfajok is felkerültek, 

mint a ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a Sosnowskyi medvetalp (Heracleum 

sosnowskyi) és a fehér akác (Robinia pseudoacacia). A lista összeállítását többéves kutatómunka 

előzte meg, mely a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István 

Kutatóközpontja, az Ukrán Tudományos Akadémia Holodnij Botanikai Kutatóintézete, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem, a Szinevéri és Ungi Nemzeti Parkok és a Kárpáti Bioszféra 

Rezervátum munkatársainak együttműködésével valósult meg.  

A lista összeállításakor figyelembe vették a hatályos európai szabályozásokat, mint az 

ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény és a Berni Egyezmény ajánlásait. A dokumentumot a 

Kárpátaljai Megyei Tanács elé terjesztették (37. sz. melléklet). 
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2.3. Vykhor és Prots által kutatott özönnövények megjelenése, elterjedése 

 

Annak érdekében, hogy azokat a területeket, ahol a legnagyobb nehézségek merülnek fel, 

az intézkedések végrehajtásának érdekében, létrehozták a 10 leginkább problémás inváziós 

növényfaj elterjedési térképét. Az összesített eredmények elemzése azt mutatja, hogy a 

következő fajokat legnehezebb ellenőrizni: Solidago nemzetség fajai (S. canadensis, S. 

serotinoides), Reynoutria fajai (R. japonica, R. x bohemica), csicsóka (Helianthus tuberosus), 

sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowsky), kőrislevelű juhar (Acer negundo), kanadai 

átokhínár (Elodea canadensis), fehérakác (Robinia pseudoacacia), ürömlevelű parlagfű 

(Ambrosia artemisifolia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), süntök (Echinocystis lobata) 

és mások (ВИХОР és ПРОЦЬ, 2016). 

A legzsúfoltabb központja az invazív fajoknak Kárpátalján, az alföldön van. A Perecseny-

Ókemence-Ungvár-Ukrajna államhatára vonal az egyik leggazdagabb az inváziós növényekben 

(1. ábra). A Latorca vonalán Szolyva-Munkács-Nagydobrony-Csap. A Borzsa-folyó két területén 

is: Zárnya-Borzsova-Nagykomját és a Nagybereg-Beregszász. Végül a Tiszán át a Nagybocskó-

Taracköz-Técső, Huszt Bustyaháza-Felsőveresmart-Nagyszőlős-Tiszaszirma-Tiszaújlak-Vári-

Halábor vonal is népes az invazív növényfajokban (ВИХОР és ПРОЦЬ, 2016).  

 

1. ábra. Néhány invazív növényfaj elterjedése Kárpátalján (ВИХОР és ПРОЦЬ, 2016) 
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2.4. A Latorca medencéjében előforduló invazív növények 

 

A Latorca medencéjének területén a következő inváziós növények terjeszkedését fedezték 

fel (2. ábra): Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Herаcleum sosnowskyi., Solidago 

serotinoides, Acer negundo, Echinocystis lobata, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, 

Ambrosia artemisiifolia, Aster novibelgii, Aster salignu (КОЗАК és ДІДУХ, 2013). 

Ettől két évvel későbbi felmérés szerint már a következő fajlistát állították fel a Latorca 

medencéjében az invazív növények előfordulásáról: ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia), feketéllő farkasfog (Bidens frondosa), enyves aggófű (Senecio viscosus), elbai 

szerbtövis (Xanthium albinum), süntök (Echinocystis lobata), ártéri japánkeserűfű (Reynoutria 

japonica), bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), csicsóka (Helianthus tuberosus) 

sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyi),magyas aranyvessző (Solidago gigantea), 

kőrislevelű juhar (Acer negundo) és a süntök (Echinocystis lobata) (КОЗАК,  2015). 

 

2. ábra. A Latorca medencéjében az invazív növények eloszlása (КОЗАК és ДІДУХ, 2013) 

 

Az invazív fajok széles körben elterjedtek Munkács és Szolyva környékén, az előhegység 

területén. Ezeknek a fajoknak az elterjedése megfigyelhető Munkács és Csap környékén, 

különösen a települések közelében. Ahogy haladunk a hegyvidéki területen, a város felett 

(Szolyva) az invázió megcsappant és ma már csak helyi jellegű, néhány faj pedig már nincs jelen 
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a hegyekben (Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa) vagy az állományuk erősen megcsappant 

(Echinocystis lobata). Szolyva környékén a leggyakrabban Helianthus tuberosus, Reynoutria; 

Szolyva és Volovec határán pedig a Herаcleum sosnowsky, az Aster novibelgii és az Acer 

negundo fordul elő (КОЗАК és ДІДУХ, 2013). 

 

2.5. Invazív fajok ökológiai igényeik szerint 

 

Az invazív fajok rohamos növekedésének problémái, amely messzemenően meghaladja a 

természetes elterjedést, az egész világon jelen vannak. Ezek az idegen növények képesek 

behatolni a természetes növénytársulásokba és jelentősen módosíthatják azokat. Különböző 

fertőzésekhez és az őshonos fajok eltűnéséhez is vezethet. Az özönnövények jellemzően széles 

amplitúdóval és környezeti tényezőkkel, valamint nagy ökológiai formálhatósággal 

rendelkeznek. 

Vykhor és Prots több kutatást is végzett a Kárpátalján található invazív növényekről, 

melyek közül az egyikben néhány ökológiai igény szerint jellemzi őket.   

Az első ilyen ökológiai faktor az özönnövények vízigényét jellemzi. Amint azt a 3. ábra is 

mutatja szárazság tűrő invazív növények nincsenek megyénkben, de már kisebb mennyiségű 

vízellátás mellet 6 faj is található. 
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3. ábra. A Kárpátalján előforduló invazív növények eloszlása víztűrőképességük szerint 

 (saját szerkesztés ВИХОР és ПРОЦЬ 2013 alapján) 
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A legtöbb fajt magába foglaló terület, közepes vízigénnyel rendelkezik, ilyen fajok például 

a Heracleum sosnowskyi, Solidago serotinoides, Helianthus tuberosus. Van még 7 nedvességet 

kedvelő szárazföldi, azaz higrofiton növényfaj is, mint az Acorus calamus, Reynoutria x 

bohemica, Echinocystis lobata. Illetve van még egy vízi életmódhoz alkalmazkodott faj és 3 

olyan, amely közömbös ezekre a hatásokra (ВИХОР és ПРОЦЬ 2013). 

A következő csoportosításban az eltérő fényintenzitást igénylő fajokat láthatjuk (4. ábra). 

Itt az arankán kívül, amely közömbös, 2 csoportra oszlanak a fajok. A fénykedvelők, melyhez 24 

faj tarozik, köztük a Solidago canadensis, Ambrosia artemisifolia és a Asclepias syriaca-val. A 

másik pedig az alternatív fénykedvelő (18 faj), azaz bizonyos fokig az árnyékot is eltűrik, de 

mindenképpen fényigényesek, mint az Acer negundo, Robinia pseudoacaсia és a Fraxinus 

pennsylvanica. Árnyékkedvelő idegen faj pedig egyáltalán nincs Kárpátalján. 
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4. ábra. A Kárpátalján előforduló invazív növények eloszlása fényigényük szerint  

(saját szerkesztés ВИХОР és ПРОЦЬ 2013 alapján) 

 

Az utolsó szempont a tengerszint feletti eloszlást mutatja. A jelenlévő inváziós fajok 71%-

a 98-199 méter magasságban találhatóak (5. ábra). 16% 200-299 méter között fordul elő, a többi 

pedig fokozatosan csökken 700 méterig. Attól feljebb már csak elvétve egy-egy még 

előfordulhat, de 900 méter után már egyáltalán nincsenek özönnövények (ВИХОР és ПРОЦЬ 

2013). 
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. 

5. ábra. Kárpátaljai invazív növények tengerszint feletti előfordulása (ВИХОР és ПРОЦЬ 2013) 

 

2.6. Az invazív fajok elterjedésének jellemzése 

 

Zöld juhar (Acer negundo) Kárpátalján az első említést 1898-ban Csertezsben (Ungvári 

járás) teszik az Acer negundo-ról és még más behurcolt juharfajokról. Majd pár évvel később 

1912-ben tesznek újabb említéseket egy Ruh nevezetű településen ahol már egyre jobban terjedt. 

Ez a terjedés nem volt nagymértékű több mint fél évszázadig, de az elmúlt 20 évben 

igencsak elkezdett szaporodni megyénkben (7. ábra). Jelenleg nagyon sok helyen található (6. 

ábra), de inkább a folyópartok mentén húzódnak (ВИХОР és ПРОЦЬ 2013). 

 

6. ábra. A zöld juhar elterjedése Kárpátalján (ВИХОР és ПРОЦЬ 2013) 
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Ökológiai igényei. Mérsékelten árnyéktűrő. A felvehető vízmennyiség tekintetében tág 

tűrésű, egyaránt elviseli a szárazságot és a rövidebb ideig tartó áradásokat is. Mérsékelten 

melegigényes. A talajjal szemben tág tűrésű faj, a kavicsostól az agyagosig mindféle talajtípuson 

előfordul. Legjobban mély termőrétegű, közepesen kötött, morzsás szerkezetű homokos vályog, 

vályog vagy agyagtalajon fejlődik. A semleges körüli kémhatású (pH 6,5–7,5) talajokat kedveli. 

Jól tűri a szennyezett, városi levegőt is (CSISZÁR, 2012). 

 

7. ábra. A zöld juhar évek alatti elterjedése Kárpátalján, települések számát tekintve 

(ВИХОР és ПРОЦЬ 2013) 

 

 Kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum). A Kárpátaljára a 40-es évek végén 

és az 50-es évek elején került be a XX. században. Ezt a fajt takarmánynövénynek szánták az 

állatok számára, mint ahogy a silós nővényeket, azonban később kiderült, hogy olyan anyagokat 

tartalmaz, ami káros hatással van a tehenekre és hozzájárulhatnak a rosszindulatú daganatok 

kialakulásához. Majd azt is megtudták, hogy nem csak az állatokra, hanem az emberekre is 

veszélyes (ВИХОР és ПРОЦЬ 2012). 
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8. ábra. A kaukázusi medvetalp elterjedése Kárpátalján (ВИХОР és ПРОЦЬ 2012) 

 

A XXI. század elején kezdett nagyobb mértékben terjedni Kárpátalján, különösen a 

Latorca, a Tisza, valamint az Ung partján és még egyéb helyeken (8. ábra). Ebben a régióban az 

alföldeken és a hegyvidéken is egyaránt előfordul. A 90-es évek végén szemmel láthatóan egyre 

több településen jelent meg (9. ábra). A tölgyesek, bükkösök és Lucfenyők övezetében található. 

Ökológiai igényei. A Heracleum mantegazzianum származási helyén, a Nyugat-

Kaukázusban az éves, átlagos csapadék mennyisége 1000 és 2000 mm között változik, a nyarak 

forrók, a telek igen hidegek. Európában leggyakrabban a homokos és iszapos termőhelyeken 

fordul elő, de az agyagtalajoktól a sziklás termőhelyekig mindenütt képes megtelepedni. Közép-

Európában számos élőhelytípusban, például patakok, folyók, utak mentén, tarvágásokon, 

degradált legelőkön jelenik meg. Hazánkban az európai előfordulási helyeknél lényegesen 

alacsonyabb éves átlagos csapadékmennyiség mellett is előfordul (CSISZÁR, 2012). 
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9. ábra. A kaukázusi medvetalp évek alatti elterjedése, települések számát tekintve 

(ВИХОР és ПРОЦЬ 2012) 

 

2.7. Védekezés az invazív növényekkel szemben, Kárpátalján 

 

A Kárpátalja Ökológiai Törzskönyv 2016-ra vonatkozó kiadványában 2 inváziós növényt 

tartanak számon, amely olyan veszélyes, hogy aktív védekezést kell folyatni velük szemben. 

Ezek a fajok és az ellenük való védekezési formák a következőek (ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА 

ІНСПЕКЦІЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 2013):  

- ürömlevelű parlagfű (Амброзія полинолиста / Ambrosia artemisiifolia) - virágzás előtti 

időszakban a kaszálás, a gyomirtó szerek használatával, agrotechnikai beavatkozások 

alkalmazásával és a megfelelő talajműveléssel. 

- nagy aranka (Повитиця польова / Cuscuta campestris) – virágzási időszakban a kaszálás, 

a gyomirtó szerek használatával, aztán a maradékok szárítjuk, illetve égetjük, vagy 

kémiai módszerekkel pusztítjuk el. 
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III. AZ ÖZÖNNÖVÉNYEK FELTÉRKÉPEZÉSÉNEK MÓDSZEREI 

 

 

3.1. Cönológiai felvételezés alapján 

 

Növénytársulások vizsgálatának egyik alapvető módszere a cönológiai felvételezés. A 

monitorozás általában a cönológiai felvételezés meghatározott protokoll szerinti időbeli 

ismétlését jelenti. 

A cönológiai felvételezés során a vizsgálat célja és a növénytársulás felépítése (gyep, erdő, 

mocsár) alapján megfelelő méretű négyzeteket (kvadrátokat), helyezünk el a mintavételi 

protokollnak megfelelő helyen és számban a vizsgált területen. A négyzeten belül előforduló 

valamennyi növényfajra megállapítjuk, hogy a kijelölt terület hány százalékát fedi le. Ez a 

százalékos borításbecslés. A módszer látszólag nagyon szubjektív, a felmérés sikeréhez pedig 

célszerű gyakorlattal rendelkező embernek készítenie a felmérést. 

Függőlegesen kiemelkedő (magas) fajoknak a tényleges fizikai vetületüknél kissé 

magasabb értéket adunk, mint az aljzaton szélesen elterülőknek. A módszer nem gépesíthető. Az 

emberi szem a helyszínen sokkal biztosabban felismeri a növényfajokat, mintha pl. fotót 

készítenének a mintanégyzetről és azt elemeznék. 

Többszintű növénytársulás esetén a cönológiai felvételezést szintenként (pl. lombkorona-, 

cserje-, gyep-, moha-szint) külön-külön kell elvégezni, sokszor eltérő nagyságú mintavételi 

egységek alkalmazásával (MARGÓCZI et al. 2011). 

 

3.2. Invazív növényfajok feltérképezése nagyfelbontású légi távérzékeléssel 

 

Egy invazív fajokkal fertőzött terület felszínborítási adatainak meghatározása 

kulcsfontosságú feladat a védekezés szempontjából. Napjainkban távérzékelési eljárások széles 

választéka kínálkozik a különböző természet-és tájvédelmi célok megvalósítására. Az 

információszerzés és feldolgozás terén kiemelkedő jelentőségű a speciális mérnöki felvételek 

kiértékelése alapján történő adatgyűjtési eljárások köre a fotogrammetria tudománya. Egy terület 

növényállományának összetétele, szerkezete, valamint elterjedése nagyfelbontású légi ortofotók 

szoftveres elemzésével gyorsan és eredményesen, igen nagy pontossággal tanulmányozható. A 

vizsgálat szempontjából optimális részletgazdagság és pontosság elérését a célfeladatnak 

megfelelő geometriai és spektrális felbontás teszi lehetővé. A műszerrel elérhető terepi felbontás 

a flóra egyes elemeinek azonosítását és lehatárolását, illetve a pontos fajmeghatározást is 
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elősegíti, míg a mérőberendezés spektrális érzékenysége az ökofiziológiai jellemzők vizsgálati 

lehetőségét terjeszti ki. 

Távérzékelés során a természet folyamatairól, jelenségeiről, objektumairól a visszavert 

vagy az általuk kibocsájtott sugárzást rögzítve jutunk információkhoz. A passzív (jelkibocsátás 

nélküli) távérzékelési módszerek nem befolyásolják a vizsgált felszín állapotát, elegendő 

távolságról elvégezve nem fejtenek ki semmiféle káros hatást a felmért felszín állat és 

növényvilágára, nem zavarjuk meg az ott megtalálható élőlényeket. Vagyis, a távérzékelés egy 

olyan eljárás, amely során a megfigyelt tárgy jellegéről és tulajdonságairól a nélkül szerzünk 

adatokat, hogy azzal közvetlen kapcsolatba lépnénk. A távérzékelés fogalma az adatszerzés 

mellett az adatok elemzését és kiértékelését is magába foglalja. 

Számos csoportosítási lehetőség létezik a fotogrammetria tudományának felosztására, ám a 

legtöbb szakirodalom általában három nagy kategóriát különít el: a felvétel helye, a 

kiértékeléshez használt képek száma, valamint a kiértékelés módja szerint. 

 Az ortofotók előállítása légi felvételekből az ortorektifikáció folyamatán keresztül valósul 

meg. Az eljárás eredménye egy perspektív és egyéb (dőlésből, elfordulásból, magasság- és 

méretarány különbségből adódó) torzulásoktól mentes, nagy pontosságú ortofotó. Egy területet 

lefedő ortofotók egységes képpé formálásával (mozaikolásával) légifelvétel-térkép készíthető. 

Vegetáció felmérésre alkalmas felvételek készítése és kiértékelése 

Az egyes légi felvételek hasznosítható információ-tartalma kódolva van a képek jellemző 

tulajdonságai (tónus, szín, árnyék, méret, alak, textúra, mintázat) által, mely tulajdonságok 

„együttes megfigyelésével a tanulmányozás tárgyává tett jelenségek értelmezhetőkké válnak”. 

Ezek feltárása, osztályozása és összefüggésinek elemzése a légifénykép-interpetáción keresztül, 

valósul meg. Az interpretáció folyamata a fényképek értelmezését és feldolgozását követően 

lehetővé teszi az eltérő igényeknek megfelelő tematikus térképek előállítását.  

A felvételek kiértékelése alapvetően kétféle módon történhet: vizuális illetve digitális 

eljárással. A gyakorlatban tehát a fotogrammetriai úton elkülönített vegetáció-foltok a 

távérzékelési adatokat kiegészítő, terepi felmérés során hozzárendelt minőségi és mennyiségi 

információkkal együtt alkotják a kiértékelt tematikus növényállomány-térképet. 

A vizsgálatok hibalehetőségei. A számítógépes képfeldolgozás során elkerülhetetlen, hogy 

bizonyos mértékű pontatlanság jelentkezzen az egyes felszínborítási kategóriák osztályba 

sorolásánál. Ennek oka az árnyalatok és a textúrabeli átfedések, valamint maguk az árnyékok. 

A fotogrammetriai ortofotó előállítás módszertana lehetővé teszi az ortofotó-térképi 

textúrán túl háromdimenziós felületmodell előállítását is. A közepes magasságú (500-6000 m 
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terepfeletti repülési magasság) repülések esetében előállított nagyrészletességű háromdimenziós 

felületmodell további eszköztárat kínál a vegetáció osztályozásához (HUBER, 2014). 

 

3.3. Özönnövények feltérképezése Nagybereg környékén 

 

3.3.1. Mintavételi hely kiválasztása, lehatárolása 

 

2014 őszén a feltérképezést Nagyberegen és környékén végezetük el, ahol különböző 

típusú területeket választottunk, melyek az adott térségben találhatók (10. ábra). Négyféle eltérő 

területet jelöltünk ki, ami a legelő, lakott terület, vízpart és szántóföld volt. Ezeket a részeket egy 

térképen teljesen körülrajzoltuk, hogy terepbejáráskor pontosan tudjuk, mely részeken kell 

elvégezni a terepi felvételezést. 

2015 őszén is Nagybereg közelében folytattuk a kutatást. Egy bizonyos 1x1,5 kilométeres 

mintaterületet vettünk, melyen belül 150x150 méteres négyzetek sarkainál jelöltünk ki GPS 

pontokat. Így kaptunk 72 koordinátát, melyek 3-4 méteres környezetében jegyeztük fel az ott 

előforduló invazív növényfajokat. Ezeket a pontokat felkutatva hét élőhely típust különítettünk 

el: parlag, szántóföld, kanális part, útszél, erdő, erdőirtás és rét.  

2016 őszén ismét a falu közelében található erdő egy bizonyos területét jártuk be. Egy 

750x750 méteres zónát jelöltünk ki a Bikk-erdőből. 

Minden évben mielőtt elindultunk egy adott hely felkutatására, előkészítettük a megfelelő 

eszközöket, hogy sikeresen el tudjuk végezni a terepi munkát. Ezek között van a térkép, ami 

segítségével eljuthatunk a vizsgálandó területre, majd a pontosan lehatárolt helyet bejárhatjuk. 

Mindenképpen kell, hogy legyen nálunk növényhatározó könyv, ennek használatával 

meghatározhatjuk a talált növényt és egy GPS, amelyen láthatjuk a növény koordinátáit, hogy 

később felvehessük a térképen. Végül még kell egy fényképezőgép is amivel fotodokumentációt 

készíthetünk a fajokról.  
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10. ábra. Az elmúlt években vizsgált területek térképen feltüntetve (Saját szerkesztés) 

▬ 2014 őszén vizsgált terület  

▬ 2015 őszén vizsgált terület 

▬ 2016 őszén vizsgált terület 

 

3.3.2. Adatgyűjtés  

 

Az adatgyűjtést legfőbb mozzanata a terepbejárás. 2014-ben a kijelölt terület minden 

szegletét be kellett járnunk és nagy odafigyeléssel átkutattuk, hogy a lehető legpontosabb képet 

kapjuk a kutatott növények előfordulásáról egy bizonyos helyen. Majd, ha ez megtörtént a GPS 

pontok felvételével és a fotodokumentációval együtt, otthon összeírtuk az egész területet átfogó 

– Nagybereg és környéke – fajlistát. Aztán külön azoknak a területeknek a fajlistáját, amely 

típusukban eltér egymástól – jelen esetben: legelő, szántóföld, vízpart és lakott terület – hogy 

elemezzük, mely növények milyen élőhelyeken fordulnak elő. Ezeket az adatokat a könnyebb 

átláthatóság és a területen való elerjedés ábrázolása miatt felvisszük a térképre, ahol külön-külön 

körbehúztuk a kijelölt zónákat. 

2015-ben a választott terület minden egyes pontját felkerestük és ezeket 3 méteres sugarú 

körben megvizsgáltuk, hogy pontosabb képet kapjunk a kutatott növények előfordulásáról. Majd 

összeírtuk a területünkön – Nagybereg környéke – a megtalált invazív növények fajlistáját. Ezt 

követően pedig az adott területen kiválasztott élőhelyek fajlistáját – jelen esetben: parlag, 
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szántóföld, kanális part, útszél, erdő, erdőirtás és rét. Ezeket az adatokat, amelyeket a terepi 

munka során gyűjtöttünk, hogy jobban átláthassuk, Excel táblázatban dolgozzuk fel. 

2016-ban is hasonlóan tevékenykedtünk, mint 2014-ben. A kiválasztott terület minden 

részét bejártuk, a keresett növények helyszíni koordinátáit feljegyeztük, majd később a térképen 

megjelöltük. 

 

3.3.3. Az eredmények térképi megjelenítése 

 

Az özönnövények feltérképezésének utolsó lépése az eredmények megjelenítése a 

térképen. Ezeket a pontokat a terep bejárása alatt GPS segítségével felvett koordináták alapján 

bejelöltük.  

A különféle fajokat a megkülönböztethetőség érdekében eltérő helyjelzővel vesszük fel a 

térképre. Minden egyes inváziós növényt külön-külön jelöltünk meg az adott térségen belül. 

Végül a választott, eltérő típusú területeket körülrajzoltuk. 

Második évben külön minden egyes GPS pontot megjelenítettünk a térképen, melyeket 

még a terep bejárása előtt kijelöltünk, s így egy rácshálót kapunk. Ezek után a megtalált fajokat, 

úgy jelöltük, ahogy az számunkra szükséges. 

Először készítetünk egy összesítő térképet, ahol minden egyes pontra tettünk, egy jelölést 

melynek nagyságát ahhoz igazítottuk, hogy hány növényfajt találtunk az adott pontban (minél 

több faj – annál nagyobb a jelzés mérete) és fajszámot számokkal is jeleztük. Következő 

térképeken pedig csak egy fajt jelöltünk meg, hogy melyik pontokon találkoztunk vele. 

Harmadik évben ismét, hasonlóan az elsőhöz, a megtalált invazív növényeket 

megjelenítettünk a térképen. A különféle fajokat pedig, a megkülönböztethetőség érdekében 

eltérő helyjelzővel vettük fel. 

 

3.4. Invazív növények ökológiai igényei 

 

A kutatott területen megtalált invazív növényeknek a következő ökológiai igények alapján 

elemeztük: flóraelem, életforma, hőmérséklet-, víz-, és pH igény, valamint degradáció tűrés. 

(SIMON és SEREGÉLYES, 2000): Ezen fajok ökológiai igényei a 2. táblázatban található 

értékeknek felelnek meg. 
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2. táblázat 

Invazív növények ökológiai igényei 

Fajok: Flóraelem Életforma T W R Z 

Szőrös disznóparéj kozm Th 0 5 4 5 

Cserjés gyalogakác n-am Ph 5 3 4 5 

Fehér akác n-am Ph 5 3 4 5 

Keskenylevelű ezüstfa n-á Ph - - - 4 

Betyárkóró n-am Th 0 4 0 5 

Közönséges selyemkóró n-am H 5 3 4 5 

Ürömlevelű parlagfű kozm, n-am Th 0 5 4 5 

Magas aranyvesző n-am H 0 8 4 5 

Egynyári seprence kozm, n-am Th 0 8 4 5 

Kicsiny gombvirág kozm Th 6 6 4 5 

Közönséges orgona Dkeu Ph 8 4 4 4 

 

Flóraelemek: a származásuk, bevándorlásuk iránya, ideje vagy azonos elterjedésük alapján egy 

csoportba kerülő növényeket. 

kozm – kozmopolita 

á – ázsiai 

am – amerikai 

n – neofiton adventív 

D – dél  

K – kelet  

eu - európai 

Életformák: a növények felépítése, ökológiai szerepe szerinti elkülönítés és a környezethez való, 

bizonyos fajta alkalmazkodás. 

Ph – Fák, bokrok (phanaerophyta) 

Th – egyévesek (therophyta) 

H – évelők (hemikriptophyta) 

T-érték: a növényfajok hőmérsékleti igényei a legjellemzőbb klímaövvel megadva. 

0 – tág tűrésű fajok, határozott hőigény nélkül 

1 – tundra 

2 – erdős tundra 

3 – tajga 

4 – tű- és lomblevelű elegyes erdők 

5 – lomberdő klíma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kol%C3%B3gia
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6 – szubmediterrán lomberdő 

7 – mediterrán, atlanti örökzöld erdő 

W-érték: a fajok vízigénye, illetve az a termőhely; ahol a növény a leggyakrabban előfordul. 

0 – extrém száraz 

1 – igen száraz 

2 – száraz 

3 – mérsékelten száraz 

4 – mérsékelten üde 

5 – üde 

6 – mérsékelten nedves 

7 – nedves 

8 - mérsékelten vizes 

9 – vizes 

10 – igen vizes 

11 – vízi 

R-érték: a fajok pH igénye, az a savanyú – meszes talajtípus, ahol a faj jellemzően előfordul 

(talajreakció). 

0 – pH-ra nézve tág tűrésű fajok 

1 – savanyú 

2 – gyengén savanyú 

3 – közel semleges 

4 – enyhén meszes 

5 – meszes, bázikus 

Z-érték: a fajok degradáció tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) jellemzése (Németh-féle 

értékelési rendszer). 

1 – degradációt nem tűrő 

2 – degradációt kevéssé tűrő 

3 – degradációt közepesen tűrő 

4 – degradációt jól tűrő 

5 – degradációt kedvelő 

– ismeretlen degradáció tűrésű 
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IV. ÖZÖNNÖVÉNYEK ELŐFORDULÁSA NAGYBEREG KÖRNYÉKÉN 

 

 

4.1. 2014 őszén végzett kutatások eredménye 

 

A 4 kijelölt területen (legelő, szántóföld, vízpart, lakott terület) összesen 10 invazív 

növényfajt találtunk: szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér akác (Robinia 

pseudoacacia), ecetszömörce (Rhus typhina), közönséges orgona (Syringa vulgaris), selyemkóró 

(Asclepias syriaca), egynyári seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), 

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora) és a 

cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa). Szinte mindegyik Észak-Amerikából – egy kivételéven 

a Balkánról – került hozzánk valamilyen módon.  

Legkevesebb invazív növényfajjal (4) a legelőn (11. ábra) találkoztunk: betyárkóró 

(Conyza canadensis), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), egynyári seprence (Erigeron 

annuus) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia).  

 

P – Ürömlevelű Parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) 

B – Betyárkóró (Conyza 

canadensis) 

S – Egynyári seprence (Erigeron 

annuus) 

D – Szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus) 

11. ábra. A legelőn talált invazív növények elterjedési pontja (Saját szerkesztés) 

http://turamesek.blogspot.com/p/blog-page_61.html
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12. ábra. Az inváziós növények előfordulása százalékos arányban a legelőn (Saját szerkesztés) 

 

A szántóföldön (13. ábra) már egyel több, azaz 5 invazív növényfaj volt jelen az 

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a betyárkóró (Conyza canadensis), az egynyári 

seprence (Erigeron annuus), a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), és a szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus). 

 

P – Ürömlevelű Parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) 

B – Betyárkóró (Conyza 

canadensis) 

S – Egynyári seprence (Erigeron 

annuus) 

G – Cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa.) 

D – Szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus) 

 

13. ábra. A szántóföldön talált invazív növények elterjedési pontjai (Saját szerkesztés) 
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Az inváziós fajok előfordulási aránya a teljes 

mintaszámhoz viszonyítva
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14. ábra. Az inváziós növények előfordulása százalékos arányban a szántóföldön (Saját 

szerkesztés) 

 

A vízparton (15. ábra) 6 invazív növényt találtunk, melyek az ürömlevelű parlagfű 

(Ambrosia artemisiifolia), a betyárkóró (Conyza canadensis), az egynyári seprence (Erigeron 

annuus), a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), a szőrös disznóparéj (Amaranthus 

retroflexus) és a selyemkóró (Asclepias syriaca). 

 

P – Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) 

B – Betyárkóró (Conyza 

canadensis) 

S – Egynyári seprence (Erigeron 

annuu.) 

G – Cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa.) 

D – Szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus) 

K – Közönséges selyemkóró 

(Asclepias syriaca) 

15. ábra. Vízparton talált invazív növények elterjedési pontjai (Saját szerkesztés) 
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16. ábra. Az inváziós növények előfordulása százalékos arányban vízparton (Saját szerkesztés) 

 

Lakott területen (18. ábra) 6 invazív növényfaj volt fellelhető, mégpedig a közönséges 

orgona (Syringa vulgaris), az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), az egynyári 

seprence (Erigeron annuus), a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a kicsiny gombvirág 

(Galinsoga parviflora) és az Ecetfa vagy Ecetszömörce (Rhus typhina). 

Az inváziós fajok előfordulási aránya a teljes 

mintaszámhoz viszonyítva
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17. ábra. Az inváziós növények előfordulása százalékos arányban a lakott területe (Saját 

szerkesztés)
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18. ábra. Lakott területen talált inváziós növények elterjedési pontjai (Saját szerkesztés)

O – Közönséges orgona (Syringa 

vulgaris) 

E – Ecetfa (Rhus typhina) G – Kicsiny gombvirág 

(Galinsoga parviflora) 

P – Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) 

A – Fehér akác (Robinia 

pseudoacacia) 

S – Egynyári seprence 

(Erigeron annuus) 
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Mindent egybevéve a legnagyobb számban elterjedt faj az összes közül a közönséges 

orgona, ami 40%-ot jelent. Érdekes, hogy a 4 területből csak egyen fordul elő, mely a lakott 

terület. Nem meglepő hisz sokan dísznövényként hasznosítják. A fehér akác (14%) és az ecetfa 

(6%) együtt több mint a felét (60%-át) teszik ki a megtalált özönnövényeknek (19. ábra). 

A gyalogakác 3%-ot tesz ki az összesből, mely a szántóföldek szélein és a vízparton is 

megtalálható. A lágyszárúak közül a parlagfű van a legnagyobb számban, kivétel nélkül minden 

típusú területen előfordul az egynyári seprencével együtt, ami nem sokkal kevesebb, 15%-ban 

van jelen. A megmaradt 4 növény 2-3%-ot birtokol – a betyárkóró kivételével, mely 6% – ezek 

is többé-kevésbé minden területen előfordulnak. 

 

 

19. ábra. A talált inváziós növények százalékos eloszlása, mind a 4 területről összesítve (Saját 

szerkesztés) 

 

4.2. 2015 őszén végzett kutatások eredménye 

 

A vizsgált terület 72 meghatározott pontjából 33-ban nem találtunk egyetlen invazív 

növényfajt sem, viszont a maradék 39-ben 11-et is. Ezek a következő fajok: szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus), fehér akác (Robinia pseudoacacia), cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), fenyércirok (Sorghum halepense), 

közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), magas 
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aranyvesző (Solidago gigantea), egynyári seprence (Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza 

canadensis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

A 72 GPS ponton 7 élőhely típust különítettünk el (1. melléklet) – parlag, erdő, szántóföld, 

erdőirtás, útszél, kanális part és rét – (20. ábra) és ezek nagyobb részében legalább egy fajt 

találtunk. A legkevesebb fajt, azaz kettőt az erdőirtáson tapasztalhatunk, mely 4 %-át teszi ki a 

kutatott pontoknak. A legtöbb fajt, szám szerint 8-at viszont parlagon hagyott élőhelyen 

fedeztünk fel, mely a pontok 25 %-át foglalja magába. Érdekesség vagy akár jó hírként is 

felfogható, hogy az erdős területeken, ami 43 % az egészből, csak 4 faj volt fellelhető. 

 

20. ábra. Élőhely típusok közötti fajszám eloszlás (Saját szerkesztés) 

 

Voltak olyan pontok, ahol egyáltalán nem találtunk invazív növényt, de volt olyan pont is 

ahol 4 különböző fajt figyelhetünk meg egyszerre (21. ábra).   

Az özönnövények közül a leggyakoribb az az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) volt (22. ábra), mellyel az erdőirtáson kívül mindegyik élőhelyen találkozhatunk. 

Legkevesebbszer, szám szerint 1 ponton, ahol csak egyetlen egy darab faj volt az a fehér akác 

(Robinia pseudoacacia) és az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica,) melyeket a kanális 

parton és az útszélen találtunk. Az összesített táblázat és minden invazív faj elterjedési térképe 

megtalálható a mellékletben (1-14 sz. mellékletek). 
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21. ábra. Invazív növényfajok előfordulásának térbeli mintázata (Saját szerkesztés) 

 

A parlagon hagyott terület, élőhely 18 ponton volt fellelhető, s ezeken a pontokon 8 fajt 

láthatunk, mégpedig a szőrös disznóparéjt (Amaranthus retroflexus), a keskenylevelű ezüstfát 

(Elaeagnus angustifolia), a fenyércirokot (Sorghum halepense), a közönséges selyemkórót 

(Asclepias syriaca), a magas aranyveszőt (Solidago gigantea), az egynyári seprencét (Erigeron 

annuus), a betyárkórót (Conyza canadensis) és az ürömlevelű parlagfüvet (Ambrosia 

artemisiifolia). 

A rét élőhely típust 4 ponton vizsgáltunk ahol 5 faj jelent meg – szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus), közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), egynyári seprence 

(Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia) – melyek mindegyike a lágyszárú invazív növények közé tartozik. 

A 72 vizsgált GPS pont közül csak 2 érintette a kanálispartot és mégis 5 féle faj volt jelen – 

szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér akác (Robinia pseudoacacia), keskenylevelű 

ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), egynyári seprence (Erigeron annuus) és az ürömlevelű 

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

Az erdőben 31 ponton csak 4 invazív növényre bukkantunk: cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), betyárkóró (Conyza canadensis) és 

az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

A vizsgált területen 7 pont érintett szántóföldi élőhelyet, mely az egésznek 15%-át teszi ki, 

ahol is 3 invazív fajt fedezhettünk fel – fenyércirok (Sorghum halepense), egynyári seprence 
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(Erigeron annuus) és ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) – amelyeknek megint csak 

mindegyike lágyszárú növény. 

A meghatározott pontok, melyek az erdőbe estek, nagyon kevés területen, de erdőirtással is 

érintkeztek így 3 GPS koordináta ebben ez élőhely típusban volt található. Ezen a három ponton 

2 fajt láthattunk a szőrös disznóparéjt (Amaranthus retroflexus) és a betyárkórót (Conyza 

canadensis). 

Ahogy azt az előzőkben is tapasztalhattuk, a 11 megtalált invazív növény közül, szinte 

mindegyik élőhelyen, a lágyszárú növények domináltak. 3 élőhely típusban csak és kizárólag 

lágyszárú invazív fajok voltak jelen a kijelölt pontoknál, de a többi élőhelyen is csak elvétve 

akadtunk fa vagy cserje özönnövényre. Tehát elmondhatjuk, hogy főleg a lágyszárú invazív 

növények uralkodnak ezen a területen.  

 

 

22. ábra. Invazív növényfajok előfordulásának gyakorisága (Saját szerkesztés) 

 

4.3. 2016 őszén végzett kutatások eredménye 

 

A kutatott területünk ebben az évben teljes terjedelmével a Bikkes-erdő egy részére esik. 

Nagyjából 750x750 méteres területet kutatunk át részletesen özönnövényeket keresve, nem is 

hiába, hiszen 4 invazív fajt is találtunk: ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), 

betyárkóró (Conyza canadensis), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) és az egynyári 

seprence (Erigeron annuus). Ezek közül a legtöbbször, azaz 3-3 különböző helyen rálelhettünk a 

betyárkóróra (Conyza canadensis) és a gyalog akácra (Amorpha fruticosa) is. Két helyen az 
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ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) is utunkba került és egy bizonyos részen, 

körülbelül egy méteres körben találtunk 3 tő egynyári seprencét (Erigeron annuus). 

Ahogy láthatjuk itt is a lágyszárú özönnövények dominálnak, melyek közül 3 is volt és 

csak egy faj volt cserjés, mégpedig a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa). Annak ellenére, 

hogy erdőben volt a vizsgálandó területünk egyetlen egy fás szárú invazív növénnyel sem 

találkoztunk. 

Ha az előző évi felméréseket vesszük figyelembe, akkor kijelenthetjük, hogy sem fajok, 

sem pedig egyedszámok szerint sincsenek túlságosan elterjedve az invazív növények, sőt 

épphogy csak találkozhatunk helyenként velük. Ezek is főleg az erdő szélén vannak (23. ábra) 

elterjedve, valószínűsíthetően, azért mert közel vannak a tisztáshoz és onnan könnyen 

átkerülhettek az erdőszélre. Az erdő sűrűjében viszont csak 3 helyen voltak invazív növények.  

 

P – Ürömlevelű Parlagfű 

(Ambrosia artemisiifolia) 

B – Betyárkóró (Conyza 

canadensis) 

G – Cserjés gyalogakác 

(Amorpha fruticosa.) 

S – Egynyári seprence 

(Erigeron annuus) 

23. ábra. Erdőben talált invazív növények (Saját szerkesztés) 

 

4.4. Az elmúlt 3 év kutatásainak összegzése 

 

Az elmúlt 3 év során összesen 9 élőhelyet érintettünk kutatásainknál – legelő, szántóföld, 

lakott terület, parlag, erdő, erdőirtás, útszél, kanális part és rét. Miután ezeket a területeket 
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átvizsgáltuk, mindent egybevéve a következő fajlistát kaptuk meg: szőrös disznóparéj 

(Amaranthus retroflexus), fehér akác (Robinia pseudoacacia), ecetszömörce (Rhus typhina), 

közönséges orgona (Syringa vulgaris), selyemkóró (Asclepias syriaca), egynyári seprence 

(Erigeron annuus), betyárkóró (Conyza canadensis), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia), kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), fenyércirok (Sorghum halepense), 

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), aranyvesző (Solidago gigantea). Általánosságban 

elmondható, hogy ez a 14 faj jellemző Nagyberegre és környékére.  

A megtalált invazív fajok közül 5 növény fásszárú. Ezek közül a legelterjedtebb a 

közönséges orgona (Syringa vulgaris), melyet kizárólag csak lakott területen találtunk. 

Legkevesebbszer pedig az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) találtuk meg, melyből csak 1 

példány volt. A 14 inváziós növényfajunk közül csak egy, a gyalogakác (Amorpha fruticosa) az 

egyedüli cserje. A fajok többsége, összesen 8, lágyszárú. Ezek közül a leggyakrabban az 

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) jelent meg. Az élőhelyek nagy részében 

találkoztunk vele, volt ahol csak 1-1 tővel, de volt olyan terület is ahol tömegesen, egy nagyobb 

részen volt elterülve.  

Mindent egybevetve a legkisebb arányban a kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), a 

szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) és a fenyércirok (Sorghum halepense) található 

meg, melyek közül a kicsiny gombvirág kizárólag lakott területen fordult elő. A disznóparéjt 

több vizsgált élőhelyen is láthattuk, de csak ritkán. A fenyércirok is ritkán épp csak egy pár 

helyen volt fellelhető.  

A fennmaradt 5 lágyszárú özönnövényfaj nagyjából egyforma mennyisségben találtuk meg 

és ezek is több élőhelyre voltak jellemzőek. Esetleg még ki lehet emelni az egynyári seprencét 

(Erigeron annuus), mely a másik 4-nél gyakrabban láthattunk. 

Ha az élőhelyeket vesszük figyelembe, akkor a lakot terület az, ahol a legsűrűbben vannak 

jelen az inváziós növények (18. ábra), ahol összesen 6 különböző növényfaj található. 

Valószínűleg a közönséges orgona (Syringa vulgaris) sorozatos előfordulása annak köszönhető, 

hogy a növényt dísznövényként direkt telepítették be több helyre is. 

Legritkábban az erdőben vannak jelen az özönnövények, úgy faj- mint egyedszám 

tekintetében. Az erdőn belül főleg az erdőszéleken találkozhatunk velük. Ez talán annak is 

tudható be, hogy az erdőszél, más élőhelyekkel is kapcsolatban áll, ahol esetleg, több invazív 

növény is megtalálható és könnyen bejuthatnak az erdő szélére, de onnan csak lassabban vagy 

egyáltalán nem is terjednek tovább a magasabb árnyékoltság miatt. 

 

http://turamesek.blogspot.com/p/blog-page_61.html
http://turamesek.blogspot.com/p/blog-page_61.html
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4.5. Nagyberegen előforduló invazív növények ökológiai igényei 

 

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) (23. sz. melléklet) – kozmopolita flóraelem 

közé tartozó faj. Életformáját tekintve egyéves (therophyta). Hőmérsékleti igényei konkrétan 

nincsenek, tág tűrésű faj, határozott hőigény nélkül. Vízigénye, valamint az a termőhely, ahol a 

növény a leggyakrabban előfordul üde. A pH igénye, ahol a faj jellemzően előfordul az enyhén 

meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle 

értékelési rendszer) a degradációt kedvelő fajok közé tartozik. 

Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) és Fehér akác (Robinia pseudoacacia) (20. és 23. 

sz. melléklet) – flóraelemét tekintve neofiton adventiv mely amerikai. Az életformája fa illetve 

bokor (phanaerophyta). A növényfaj hőmérsékleti igényeire a legjellemzőbb a lomberdő klíma. 

Vízigénye, valamint az a termőhely, ahol a növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten 

száraz. A pH igénye, ahol a faj jellemzően előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció 

tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a 

degradációt kedvelő fajok közé tartozik. 

Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) (21. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve 

neofiton adventiv mely ázsiai. Az életformája fa illetve bokor (phanaerophyta). A degradáció 

tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a 

degradációt jól fajok közé tartozik.  

Betyárkóró (Conyza canadensis) (18. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve neofiton 

adventiv mely amerikai. Életformája egyéves (therophyta). Hőmérsékleti igényei konkrétan 

nincsenek, tág tűrésű faj, határozott hőigény nélkül. Vízigénye, valamint az a termőhely, ahol a 

növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten üde. A pH igénytől nem függ, tág tűrésű faj. A 

degradáció tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési 

rendszer) a degradációt kedvelő fajok közé tartozik. 

Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora) (26. sz. melléklet) – kozmopolita flóraelem 

közé tartozó faj. Életformáját tekintve egyéves (therophyta). Hőmérséklet igénye szerint a 

szubmediterrán lomberdő klímát részesíti előnyben. Vízigénye, valamint az a termőhely, ahol a 

növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten nedves. A pH igénye, ahol a faj jellemzően 

előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) 

figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt kedvelő fajok közé tartozik.  

Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) (15. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve 

neofiton adventiv mely amerikai. Életformája évelők (hemikriptophyta). A növényfaj 

hőmérsékleti igényeire a legjellemzőbb a lomberdő klima. Vízigénye, valamint az a termőhely; 
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ahol a növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten száraz. A pH igénye, ahol a faj 

jellemzően előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. 

veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt 

kedvelő fajok közé tartozik.  

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) (25. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve 

kozmopolita illetve neofiton adventiv mely amerikai. Életformája egyéves (therophyta). 

Hőmérsékleti igényei konkrétan nincsenek, tág tűrésű faj, határozott hőigény nélkül. Vízigénye, 

valamint az a termőhely; ahol a növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten száraz. A pH 

igénye, ahol a faj jellemzően előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. 

veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt 

kedvelő fajok közé tartozik.  

Magas aranyvesző (Solidago gigantea) (16. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve neofiton 

adventiv, mely amerikai. Életformája évelők (hemikriptophyta). Hőmérsékleti igényei konkrétan 

nincsenek, tág tűrésű faj, határozott hőigény nélkül. Vízigénye, valamint az a termőhely; ahol a 

növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten vizes. A pH igénye, ahol a faj jellemzően 

előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. veszélyeztetettségének) 

figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt kedvelő fajok közé tartozik.  

Közönséges orgona (Syringa vulgaris) (28. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve Délkelet-

európai növény. Az életformája fa illetve bokor (phanaerophyta). Vízigénye, valamint az a 

termőhely, ahol a növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten üde. A pH igénye, ahol a faj 

jellemzően előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. 

veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt jól 

fajok közé tartozik.  

Egynyári seprence (Stenactis annua) (22. sz. melléklet) – flóraelemét tekintve 

kozmopolita illetve neofiton adventiv mely amerikai. Életformája egyéves (therophyta). 

Hőmérsékleti igényei konkrétan nincsenek, tág tűrésű faj, határozott hőigény nélkül. Vízigénye, 

valamint az a termőhely; ahol a növény a leggyakrabban előfordul a mérsékelten vizes. A pH 

igénye, ahol a faj jellemzően előfordul az enyhén meszes talaj. A degradáció tűrésének (ill. 

veszélyeztetettségének) figyelembe véve (Németh-féle értékelési rendszer) a degradációt 

kedvelő fajok közé tartozik.  

Összességében a megtalált invazív növényekről elmondható, hogy a neofiton adventív, 

amerikai flóraelem a legelterjedtebb 46 %-al, ezt a kozmopolita, neofiton adventív, amerikai 

valamint a kozmopolita követi 18 %-al, majd utolsó helyen osztoznak a délkelet európai és a 

neofiton adventiv, ázsiai flóraelemek (24. ábra).  
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24. ábra. A vizsgált növények flóraelem összetétele, százalékban kifejezve (Saját szerkesztés) 

 

Hőmérsékletigényüket tekintve 5 tág türésű faj, határozott hőigény nélkül, 3 a lomberdő 

klímát részesiti előnyben és 1 a szubmediterrán lomberdő klimát ledveli az özönnövények közül 

(25. ábra). 

 

25. ábra. A megtalált invazív növények hőmérsékletigényeinek aránya (Saját szerkesztés) 

 

Az invazív növények leggyakoribb termőhelyei vizigényét tekintve a mérsékelten száraz 3 

faj található, ezután következik az üde és a mérsékelten vizes 2-2 fajjal és a legkevésbé elterjedt 
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típus pedig a mésékelten száraz és a mérsékelten nedves termőhelyigényű, amely csoportban 1-1 

faj van jelen (26. ábra). 

 

26. ábra. A megtalált invaziv növények leggyakoribb előfordulási helyeinek aránya (Saját 

szerkesztés) 

 

Ha a degradációtűrést veszük figyelembe ezeknél a növényeknél akkor megállapíthatjuk, 

hogy 9 növényfaj kifejezetten kedveli a különféle degradációkat, de a maradék 2 is jól türi ezeket 

a kitetségeket (27. ábra). 

 

27. ábra. A megtalált invaziv növények degradációtűréseinek aránya (Saját szerkesztés) 
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A pH igényeikben is hatalmas fölényben vannnak az enyhén meszes talajt kedvelő fajok (9 

darab), a fenmaradt 1 pedig pH-ra nézve tág tűrésű faj, mely minegyik talajt viszonylag jól birja 

(28. ábra). 

 

28. ábra. A megtalált invaziv növények pH igényeinek aránya (Saját szerkesztés)
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Összefoglalás 

 

Legfőbb kitűzött célunk, hogy feltérképezzük Nagybereg környékén az invazív 

növényfajok elterjedését. Az elmúlt évek saját kutatásait összegezve a következő fajlistát kaptuk: 

szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), fehér akác (Robinia pseudoacacia), ecetszömörce 

(Rhus typhina), közönséges orgona (Syringa vulgaris), selyemkóró (Asclepias syriaca), egynyári 

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

artemisiifolia), kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), cserjés gyalogakác (Amorpha 

fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), fenyércirok (Sorghum halepense), 

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), aranyvesző (Solidago gigantea). Ezt a 14 fajt összesen 

9 élőhely – legelő, szántóföld, lakott terület, parlag, erdő, erdőirtás, útszél, kanális part és rét - 

vizsgálatával találtuk meg. A legtöbb élőhelyen az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

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

volt jelen. 

Legtöbb invazív fajjal a parlagon találkoztunk, ahol is 8-at számlálhattunk. Több faj volt 

jelen még a lakott területen és vízparton is, szám szerint 6. A többi élőhelyen csak 3-4 fajjal 

találkozhatunk, esetleg 5-el. A legkevesebb invazív növényt az erdős élőhelyen találtuk, mind a 

faj- és egyedszámot tekintve. Megfigyelhetjük, hogy csak ritkán találkozhatunk az erdőben – 

legalább is Nagybereg környékén – invazív növényekkel, de ha mégis, nagyobb a valószínűsége 

annak, hogy az erdő szélén lesz az a hely (23. ábra), hiszen ott valamennyire kapcsolatban van 

egy másik élőhellyel is, ahonnan átkerülhetnek az inváziós növények.  

A Nagyberegen és annak környékén megtalált 14 invazív növényfaj közül 9 szerepel a 

Megyei Állami Adminisztráció Ökológiai és Természeti erőforrások Szakosztálya honlapján 

nyilvánosságra hozott Kárpátalja invazív növényfajainak listáján (Департмент Екології та 

Природних Ресурсів ЗОДА, 2016). A listán nem találhatjuk meg a következő fajokat, mint az 

ecetszömörce (Rhus typhina), a közönséges orgona (Syringa vulgaris), az egynyári seprence 

(Erigeron annuus), a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fenyércirok (Sorghum 

halepense). 

Az invazív fajok korai észlelése létfontosságú, hiszen a megjelenő fajokkal szemben 

sokkal könnyebb és költséghatékonyabb még meghonosodásuk előtt fellépni. A sikeres 

küzdelem egyik feltétele, hogy felhívjuk a helyi lakosok és a törvényhozók figyelmét az invazív 

fajokkal kapcsolatos veszélyekre. A szakdolgozatban elért eredmények ezt a feladatot segíthetik 

elő. 

http://turamesek.blogspot.com/p/blog-page_61.html
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Резюме 

 

Основною метою роботи було підведення підсумків дослідженнь та 

картографування розповсюдження інвазійних видів рослин околиці с. Великі Береги. В 

результаті роботи склали наступний список видів рослин: Amaranthus retroflexus, Robinia 

pseudoacacia, Rhus typhina, Syringa vulgaris, Asclepias syriaca, Erigeron annuus, Conyza 

canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Galinsoga parviflora, Amorpha fruticosa, Elaeagnus 

angustifolia, Sorghum halepens, Fraxinus pennsylvanica, Solidago gigantea. Названі 14 видів 

ми знайшли на 9 різних місцевостях – пасовище, поле, поселення, рілля, ліс, вирубка лісу, 

придорожна територія, берег каналу та луги. Можна побачити те, що домінують 

трав’янисті рослини. Особливо на більшості території домінує Ambrosia artemisiifolia, 

Erigeron annuus  та Conyza canadensis. 

Найбільша кілкість інвазивних видів спостерігалася на ріллі, де ми підрахували 8 

видів. Серед досліджуваних місцевостей багато видів було поширено в поселенні та на 

березі каналу, всього 6 видів. В інших місцевостях спостерігалися по 3-4 видів. Найменшу 

кількість інвазивних видів було спостережено в лісі. 

Ми прослідкували, що в лісах с. Великі Береги знаходиться мала кількість 

інвазивних рослин і якщо ми їх знайшли, то територія обов’язково знаходитеметься на 

окраїні лісу (23 рис.), тому що там вона має зв’язок із іншими місцевостями з яких змогли 

проникнути інвазивні рослини. 

У с. Великі Береги та в околиці ми знайшли 14 видів інвазивних рослин, з яких 9 

позначено у переліку інвазійних видів, який з'явився на сайті Департаменту екології та 

природних ресурсів ЗОДА, у 2016-му році. До списку не входять наступні види рослин: 

Rhus typhina, Syringa vulgaris, Erigeron annuus, Elaeagnus angustifolia, та Sorghum 

halepense. 

Інвазійні види становлять найбільшу загрозу для світового біорізноманіття. Інвазійні 

види рослин завдають економічної та екологічної шкоди – на інші організми і загальний 

видовий склад, крім цього є значною проблемою на територіях, що охороняються, 

витискаючи місцеві види рослин. Відновлювати область, яка вже була змінена 

інвазивними видами, може виявитися значно важче. Це питання заслуговує серйозної 

уваги і результати, отримані в даній дипломній роботі, можуть допомогти у вирішенні цих 

питань. 
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Melléklet 

 

1. melléklet. Invazív növényfajok előfordulása a különböző élőhely típusok szerint (Saját 

szerkesztés).  

Fajnév Parlag Erdő 

Kanális 

part Útszél Erdőirtás Rét Szántóföld Gyakoriság 

Szőrös disznóparéj 2   1   1 1   5 

Cserjés gyalogakác   3           3 

Fehér akác     1         1 

Keskenylevelű ezüstfa 1 1 1         3 

Fenyércirok 5     1     1 7 

Betyárkóró 5 1   3 2 3   14 

Közönséges 

selyemkóró 
3 

    1   1   5 

Amerikai kőris       1       1 

Ürömlevelű parlagfű 12 1 2 2   4 2 23 

Magas aranyvesző  5             5 

Egynyári seprence 9   1 1   3 4 18 

Fajszám 42 6 6 9 3 12 7 85 

 

2. melléklet. A fehér akác (Robina pseudoacacia) elterjedési pontjai (Saját szerkesztés). 
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3. melléklet. A magas aranyvessző (Solidago gigantea) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 

 

4. melléklet. Betyárkóró (Conyza canadensis) elterjedési pontjai (Saját szerkesztés). 
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5. melléklet. Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 

 

6. melléklet. Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 
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7. melléklet. Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 

 

8. melléklet. Fenyércirok (Sorghum halepense) elterjedési pontjai (Saját szerkesztés). 
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9. melléklet. Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 

 

10. melléklet. Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 
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11. melléklet. Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) elterjedési pontjai (Saját 

szerkesztés). 

 

12. melléklet. Egynyári seprence (Stenactis annua) elterjedési pontjai (Saját szerkesztés). 
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14. melléklet. A vizsgált terület élőhelyek szerinti felosztása százalékban mérve (Saját 

szerkesztés). 

 

15. melléklet. Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) (Saját felvétel). 
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16. melléklet. Magas aranyvesző (Solidago gigantea) (Saját felvétel). 

 

17. melléklet. Fenyércirok (Sorghum halepense) (Saját felvétel). 
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18. melléklet. Betyárkóró (Conyza canadensis) (Saját felvétel). 

 

19. melléklet. Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) (Saját felvétel). 
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20. melléklet. Cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) (Saját felvétel). 

 

21. melléklet. Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) (Saját felvétel). 
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22. melléklet. Egynyári seprence (Stenactis annua) (Saját felvétel). 

 

23. melléklet. Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) (Saját felvétel). 
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24. melléklet. Fehér akác (Robinia pseudoacacia) (Saját felvétel). 

 

25. melléklet. Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) (Saját felvétel). 
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26. melléklet.  Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora) (Saját felvétel). 

 

27. melléklet.  Ecetszömörce (Rhus typhina) (Saját felvétel). 
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28. melléklet. Közönséges orgona (Syringa vulgaris) (Saját felvétel). 
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29. melléklet.  Kárpátalja invazív növényfajainak jegyzéke 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗОДА (2016) 

 
1.  Acer negundo L. – Клен ясенелистий 

2.  Amaranthus retroflexus L. – Шириця звичайна 

3.  Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзія полинолиста  

4.  Amorpha fruticosa L. – Аморфа кущова 

5.  Asclepias syriaca L. – Ваточник сирійський 

6.  Bidens frondosa L. – Череда листяна 

7.  Conyza canadensis (L.) Cronquist – Злинка канадська 

8.  Echinocystis lobata (Michx.) Torr.& A.Gray – Ехіноцистис шипуватий 

9.  Elodea canadensis Michx. – Елодея канадська 

10.  Erechtites hieracifolia (L. Raf.) – Ерехтитес нечуйвітровий 

11.  Fraxinus pennsylvanica Marshall – Ясень пенсильванський 

12.  Galinsoga parviflora Cav. – Галінсога дрібноцвіта 

13.  

Helianthus tuberosus L.,(Helianthus esculentus Rottb, Helianthus esculentus 

Warsz, Helianthus subcanescens E. Watson, Helianthus subcanescens (A.Gray), 

E.Watson, Helianthus tomentosus Michaux., Helianthus tuberosus Parry., 

Helianthus tuberosus var. subcanescens A.Gray)  – Соняшник бульбистий, 

топінамбур 

14.  Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier – Борщівник Мантегацці 

15.  Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщівник Сосновського 

16.  Impatiens glandulifera Royle. – Розрив-трава залозиста 

17.  Impatiens parviflora DC. – Розрив-трава дрібноквіткова 

18.  Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – Дикий виноград 

19.  Phalacroloma annuum (L.) Dumort. – Тонкопромінник однорічний 

20.  Erigeron annuus (L.) Desf. (syn. Stenactis annua Nees) – Стенактис однорічний 

21.  
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Deer., (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc., non 

Willd. ex Sprengel; Pleuropterus cuspidatus (Siebold et Zucc.) H. Gross., Reynoutria 

japonica Houtt.) – Гірчак японський 

22.  Fallopia bohemica (Chrtek & Chrtkova) J.P. Bailey – Гірчак богемський 

23.  
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr. (Reynoutria sachalinensis F.Schmidt) 

– Гірчак сахалінський 

24.  Robinia pseudoacacia L. – Робінія звичайна, біла акація 

25.  Rudbeckia laciniata L. – Рудбекія роздільнолиста 

26.  Salix fragilis L. – Верба ламка 

27.  Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. – Мишій сизий 

28.  Solidago canadensis L. – Золотушник канадський 

29.  Salidago gigantean Aiton. – Золотушник пізній 

30.  Vitis vinifera L. – Виноград справжній 

31.  Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz – Нетреба ельбінська 

32.  Xanthium italicum Moretti – Нетреба італійська 



 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS 

 

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Hadnagy Istvánnak, aki észrevételeivel, 

tanácsaival segítette munkámat és rendelkezésemre bocsátotta a szükséges szakirodalmat, 

valamint türelmét és támogatását melyekkel nagyban hozzájárult szakdolgozatom 

elkészüléséhez.  



 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Kopor Diána biológia szakos hallgató, kijelentem, hogy a diplomamunkámat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Biológia és Kémia Tanszéken készítettem, 

biológia diploma megszerzése miatt. 

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

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

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

Főiskola könyvtárában a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 

 

 

Beregszász, 2017. május 26.      ................................. 

 


