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2017-ben elvégzett feladatok 

1. Kereskedések tájékoztatása 
 

2. Inváziós fajok előfordulásának felmérése a megyében , 
adatgyűjtés: 

 NP, Natura2000, botanikus kert, állatkert, díszfaiskolák, kertészetek, 
természetes élőhelyek 

 

3.  Inváziós fajokat érintő ügyekben szakvélemény 
  
 

 

 



Kereskedések nyilvántartása 
 Kertészetek, faiskolák 



Kereskedések nyilvántartása 
 Állatkereskedések 



Kereskedések tájékoztatása 

• Nagy hangsúlyt kapott 

• Nyilvántartás a megyében előforduló kereskedésekről 

• 2017 júniusától folyamatos 

• Személyes tájékoztatás – papíralapú tájékoztató 

• Nagy a tájékozatlanság 

• Faiskolák, kertészetek: EU listás fajok nem találhatók  

• Állatkereskedések: kevés a megyében, akvarisztikával 
foglalkozók tájékozottabbak 



Tájékoztató  



Idegenhonos inváziós fajok észlelése, adatgyűjtés, nyomon követés 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 



Természetvédelmi terület ellenőrzése 
 

 a./  Hortobágyi Nemzeti Park:  a Karcag melletti Zádor-híd környéki terület 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EU-s listán szereplő inváziós fajt nem találtunk. 

Karcag 

 



b./ Körös-Maros Nemzeti Park: A Hortobágy-Berettyó jobb partjának ártéri vegetációja, 
Túrkeve térségében (egyben különleges madárvédelmi /SPA/ NATURA2000 terület)  

Inváziós fajok előfordulását nem észleltük. 
 



Natura 2000-es terület ellenőrzése 
 „Csépa-szelevényi gyepek”  

 

 

Cserkeszőlő 

 

 

Szelevény 

 

 EU-s listán szereplő inváziós fajt nem találtunk. 



Egyéb terület-bejárás 
 a./ Cserkeszőlő település közigazgatási területén, a Szabó-dűlő térségében 3 erdőt vizsgáltunk.  

• 8,64 ha, 6,59 ha, illetve 6,66 ha kiterjedésű ültetett nyárfa állomány.  

• Szinte a teljes aljnövényzetet a közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) alkotja.  

• A laza homokos talajon jellemző intenzív terjedésével a környező mezőgazdasági, valamint NATURA 2000 területeket 
is veszélyeztet.  

• Az állomány kezelése és a nyomon követése mindenképpen szükségszerű és indokolt. 

  

 



b./ Zagyva:  Jászalsószentgyörgy, Jánoshida térsége 

 

 

 
 

 

c./ Jászberény, Nagykáta irányában eső külterületének (31-es út, Neszűr) térsége 

 

 

 

 

 

 

 

 Az EU-s listán szereplő Asclepias syriaca inváziós faj szálankénti előfordulását tapasztaltuk. 
További figyelemmel kísérés!  



 Botanikus kert ellenőrzése és a 
vezetőség tájékoztatása 

EU-s listán szereplő inváziós faj előfordulását nem észleltük. 

Tiszakürti Arborétum 



Állatkert ellenőrzése és a vezetőség 
tájékoztatása 

A Jászberényi Állatkertben zárt tartásban az EU-s fajlistán szereplő 
mosómedve (Procyon lotor), vörösorrú koáti (ormányos medve) (Nasua 
nasua) és ékszerteknős (Trachemys scripta) fajok előfordulását regisztráltuk. 



Tervezett feladatok 2018-ra 

• Kisállattartók, gazdálkodók tájékoztatása –http://ktvktvf.zoldhatosag.hu 

• Oktatási intézmények – figyelemfelkeltés (Inváziós fajokról dióhéjban c. kiadvány) 

• További kereskedések tájékoztatása 

• Nemzeti Parkok: szorosabb együttműködés 

• Terepi adatgyűjtés (NPI, term.véd-i ter., tájvéd-i körzet, Natura2000, egyéb ter.) 

• Vadászatra jogosultak tájékoztatása, kapcsolattartás 

• Megyei horgászegyesületek tájékoztatása, kapcsolattartás 

• Selyemkóró irtási kísérlet 

 

 

 

cifrarák 

kínai gyapjasollórák 

nutria 

kínai razbóra 

nílusi lúd 



Mit tehet egy átlagember az inváziós fajok terjedésének 
megakadályozásáért, illetve megállításáért ? 

 • A legjobb és legolcsóbb a megelőzés.  

• Külföldi utakról ne hozzunk haza szépnek talált fajokat! 

• Ne telepítsünk egzotikus növényfajokat!  

• Áttelepítéssel ne terjesszük a már megtelepedett inváziós 
növényeket (pl. a selyemkórót)!  

• Ne engedjünk szabadon a megunt házi kedvenceinket (pl. 
ékszerteknőst)! 

• Ha az inváziós fajok már megtelepedtek, a leghatékonyabb eljárás e 
fajok kiirtása.  

• Ha a kiirtás nem kivitelezhető, akkor az inváziós fajok 
továbbterjedésének megállításához elszigetelésre és hosszú távú 
védelmi intézkedésekre van szükség.  

 



Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! 



 




