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BEVEZETÉS
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TERJEDÉSI ÚTVONALAK
TÍPUSAI1.
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET2.
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KERESKEDELEM
3.
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MEZŐGAZDASÁG4.
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Az ázsiai eredetű, ragadozó életmódú harlekinka-
ticát levéltetvek elleni védeke-
zésre hozták Európába és mára olyan országokban
is elterjedt, amelyek hivatalosan nem alkalmazták
biológiai védekezésre. 2008 óta Magyarországon is
jelen van, gyorsan terjed, és a természetben tömege-
sen jelen van. Kiszorítja, sőt esetenként fogyasztja is
más katicafajok lárváit, így tartós inváziója akár
őshonos fajok eltűnéséhez is vezethet. Utólagos ha-
tásvizsgálata alapján nagy környezeti kockázatú-
nak minősítették, és megállapították, hogy nem lett
volna szabad alkalmazni a fajt biológiai védekezésre
széles táplálékspektruma, megtelepedési és terjedési
képessége, valamint a nem célfajokra gyakorolt ha-
tásai miatt.
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A regionális együttműködést és információcserét támogató szervezetek
közül jó példaként kiemeljük az Európai és Mediterrán Növényvédelmi
Szervezetet (EPPO).

Az 1951-ben alapított szervezet a mediterrán régió és Európa 52
országát fogja össze. Egyik fő feladata a veszélyes kórokozók és növényi
kártevők elleni védekezés nemzetközi stratégiájának kidolgozása és
koordinálása, megbízható és hatékony ellenőrzési rendszerek elterjesztése,
fenntartása. Az EPPO 4 listán tartja számon a nagy kockázatot jelentő
fajokat Európában. Külön listán szerepelnek az idegenhonos inváziós fajok.

• EPPO A1/A2 lista: karantén kártevők
• EPPO inváziós lista: idegenhonos inváziós fajok
• EPPO megfigyelési lista: megfigyelendő idegenhonos inváziós fajok
• EPPO riasztási lista: feltételezett potenciális kártevők vagy inváziós

fajok, amelyekről meg kell kezdeni az adatgyűjtést, célja a
figyelemfelhívás

A listákon szereplő fajokról kockázat-elemzéseket készítenek, és
részletes adatlapokat töltenek ki, hogy az információk mindenki számára
elérhetőek legyenek.
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ERDŐGAZDÁLKODÁS
5.
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HALGAZDÁLKODÁS6.
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VADGAZDÁLKODÁS
7.



19Nem közismert tény, hogy a banditamaszkot viselő, közkedvelt mosómedve az őshonos
élővilágra rendkívül kártékony állat.
Észak-Amerikában őshonos, Európába az 1920-as években értékes prémje miatt,
vadászati célból telepítették be. Magyarországon az 1980-as évek óta van jelen,
megjelenése részben a szomszédos országokból való terjedésének, részben hazai
állattartóktól való kiszabadulásának köszönhető.
Mindenevőként erős negatív hatást gyakorol őshonos növény-és állatvilágunkra. Nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy több betegség, például a veszettség terjesztésében is
részt vesz. Az elmúlt években évente tíz alatti példány került terítékre. Rejtőzködő
életmódjuk miatt megfigyelésük és vadgazdálkodási eszközökkel való gyérítésük sem
egyszerű.
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DÍSZNÖVÉNYEK8.
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A gyűjteményes kertek (botanikus kertek, arborétumok, füvészkertek, kastélyker-
tek) feladata évszázadok óta az, hogy különleges növényfajok, fajták sokaságát
gyűjtsék és tartsák bemutatási céllal. A tevékenység jellegéből adódóan a gyűjtemé-
nyes kertekben magas az idegenhonos fajok aránya, sok közülük inváziós tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, melyek magukban hordozzák a kivadulás veszélyét. A bíbor ne-
báncsvirág , a kanadai és magas aranyvessző

, a japán óriáskeserűfű , valamint a kau-
kázusi medvetalp is dísznövényként került az elmúlt
évszázadok során az európai botanikus kertekbe, és innen kiindulva kezdte el hódító
útját. Aktuális példa a botanikus kertekből kiszökő fajokra a pirostermésű ezüstfa

és a bordás lonc . De véletlen behurcolást
követően valószínűleg arborétumból indult ki a kínai eredetű kaliforniai pajzstetű

hazai terjedése is.
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KEDVTELÉSBŐL ÉS BEMUTATÁSI
CÉLBÓL TARTOTT FAJOK9.
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Régebben az akvaristák körében világszerte kedvelt fajok voltak a kelet-
ázsiai és afrikai származású kígyófejű halak

. Jól bírják a szárazföldi körülményeket is, vérmes ragadozók, új
környezetbe kerülve spontán is kiválóan terjednek. Tartásuk hazánkban tilos,
természetes vizekből még nem kerültek elő, azonban a Városligeti-tóban már
megtalálták egy – vélhetően akvaristák által szabadon engedett – példányát.

Szintén az akvaristák tevékenységének „köszönhető” a hazánkban is
elterjedt vörös mocsárrák térhódítása, mely ún.
ökoszisztéma mérnök faj, képes a saját igényeinek megfelelően átalakítani a
környezetét, ezáltal az őshonos fajok életfeltételeit rontja.
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SZÁRAZFÖLDI KÖZLEKEDÉS

Hazai tények, adatok (KSH, 2018.)
A nemzetközi áruszállítás során évi 287 millió tonna árut szállítunk, ennek 19 %-át
vasúton, 65 %-át pedig közúton.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér áruforgalma 87 ezer tonna volt 2017-ben.
2017. december 31-én több mint 4,2 millió gépjármű volt forgalomban.

10.
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VÍZI KÖZLEKEDÉS

Hazánkban mintegy 9800 vízfolyást
és több mit 4000 állóvizet tartunk szá-
mon, folyóink vízhozamának több mint
90%-a külföldről érkezik, az állóvizeink
háromnegyede mesterséges tó, melyek
jellemzően valamilyen hasznosítás
alatt állnak. Hazánk vízrajzára különö-
sen jellemzőek a mesterséges csator-
nák, csatornahálózatunk több mint
90  000 fkm hosszúságú. Mindez megha-
tározza az ország területére kerülő
édesvízi inváziós fajok földrajzi útvona-
lait és jelentősen megnehezíti az elle-
nük irányuló fellépést.

11.



27Az utóbbi időben a Duna vízrendszeré-
ben korábban még igen ritkának tartott a
Fekete-tenger partvidékéről származó
gébfajok (főként és

) jelentek meg tömegesen. Terjeszke-
désüket többféleképpen magyarázták. A
Duna torkolatvidékéről aktív vándorlással
történő spontán terjedésük kézenfekvő
lenne, azonban ez nem magyarázza, hogy
miért csak az utóbbi években szaporodtak
el hazánkban. Mivel a folyami hajózásra
nem jellemző a ballasztvíz szállítása, va-
lószínű, hogy a hajótesten megtapadó ik-
raszemek potyautasként érkeznek hoz-
zánk. A kutatók a gébek elterjedését vizs-
gálva azt tapasztalták, hogy általában
olyan helyeken telepedtek meg, ahol a víz
hőmérséklete magasabb a környező víz-
testekénél (pl. víztározókban, hőerőművek
hűtővizének kivezetőinél, kommunális
szennyvizek bevezetésénél és duzzasztott
folyószakaszokon). A gébek megtelepedé-
sét a klíma általános melegedése is segí-
ti, de valószínűleg a vízhőmérsékletre leg-
nagyobb hatást a folyók duzzasztása gya-
korolja.
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TURIZMUS

Az Antarktiszra érkező turisták,
tudósok ruházatát megvizsgálva
megállapították, hogy minden
látogató átlagosan 9,5 magot hurcolt
be magával, cipőn, ruhadarabokon,
csomagokban. Évente összesen
mintegy 70 000 mag érkezik a
kontinensre, ahol többek közt a
hazánkban honos egynyári perje

már inváziós fajként
terjed.

12.
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A Turisztikai Világszerve-

zet adatai (2017)

Világviszonylatban több
mint 1,3 milliárd utazót re-
gisztráltak.

A nemzetközi turizmus az
előző évhez képest 7 %-kal
nőtt.

671 millió turista érkezett
Európába a világ más részei-
ről.
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SPONTÁN TERJEDÉS
13.
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A délkelet-ázsiai származású ázsiai ló-

darazsat ,
amely alapvetően melegkedvelő, de tág tű-
résű faj, 2004 körül egy alkalommal, tenge-
ri szállítmánnyal hurcolták be Európába,
Franciaország déli részére. Innen indult hó-
dító útjára, több mint egy évtized alatt
egész Franciaországban elterjedt, megje-
lent Spanyolország és Portugália északi ré-
szén, Németországból és Olaszországból is
van adata, valamint a Brit-szigeteken is
előfordul. Az európai klimatikus viszonyok
közt az ivaros nőstények áttelelése valószí-
nűsíthető. Terjedése során vélhetően az Al-
pokat északi és déli irányból kerülve, Szlo-
vénia/Horvátország és Ausztria felől is szá-
mítani lehet megjelenésére. Hozzánk legkö-
zelebb Ferraraból jelezték 2017 áprilisá-
ban.



32

MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS

14.
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HASZNOS LINKEK

15.
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