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Uniós IAS jegyzékalkotás 

• Tudományos fórum adja a szakmai hátteret 

• Tagországi képviselőkből álló bizottság dönt 

• Kezdeti jegyzék elfogadására nagyon rövid idő 

• Csak a megállapított kritériumoknak megfelelő, már elkészült 
Kockázatelemzéssel rendelkező IAS-okból kell választani (~90) 

• Csak magas támogatású IAS maradt bent (eltérő MS stratégia) 

• Dinamikus, gyorsan könnyen változtatható lista a cél 

• A szavazások a teljes listákra történtek (+/-) 

 

 



Korlátozások az Uniós IAS jegyzék 
fajaira (7. cikk ) 

(1) Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokat tilos szándékosan: 

 a) az Unió területére behozni, beleértve a vámfelügyelet alatti átszállítást is; 

 b) tartani, a zárt tartást is ideértve; 

 c) tenyészteni, a zárt tartást is ideértve; 

 d) az Unióba, az Unióból vagy az Unión belül szállítani, kivéve a faj kiirtása céljából 

            használt létesítményekbe történő szállítást; 

 

 e) forgalomba hozni; 

 f) felhasználni vagy azokkal kereskedni; 

 g) szaporítás, nevelés vagy termesztés céljára engedélyezni, a zárt tartást is ideértve; 

 h) vagy a környezetbe kibocsátani. 

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az Unió számára veszélyt jelentő 

idegenhonos inváziós fajok nem szándékos behurcolásának vagy terjedésének  beleértve adott 

esetben a súlyos gondatlanságból eredő nem szándékos behurcolás vagy terjedést is  megelőzése 

érdekében. 



Uniós IAS jegyzékalkotás 

Első jegyzék: 

• 23 támogató, 4 ellenszavazattal elfogadta (2015.12.04. 
hatályos: 2016.08.03.) 

• 37 faj (14 növény- és 23 állatfaj) 

 

 

Magyar név Tudományos név előfordulás 

Borfa, tengerparti 

seprűcserje * 

Baccharis halimifolia L. szárazföldi 

Kaliforniai tündérhínár ** Cabomba caroliniana Gray vízi 

Vízijácint * Eichhornia crassipes (Martius) Solms vízi 

Perzsa medvetalp Heracleum persicum Fischer szárazföldi 

Sosnowsky-medvetalp ** Heracleum sosnowskyi Mandenova szárazföldi 

Hévízi gázló ** Hydrocotyle ranunculoides L. f. vízi 

Fodros átokhínár ** Lagarosiphon major (Ridley) Moss vízi 

Nagyvirágú tóalma * Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & 

Burdet 

vízi 

Sárgavirágú tóalma ** Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven vízi 

Sárga lápbuzogány Lysichiton americanus Hultén and St. John szárazföldi 

Közönséges süllőhínár * Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. vízi 

Keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus L. szárazföldi 

Ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata (L.) H. Gross 

(Polygonum perfoliatum L.) 

szárazföldi 

Kudzu nyílgyökér Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata 

(Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) 

szárazföldi 

 

Magyar név Tudományos név Csoport 

Csinos tarkamókus  Callosciurus erythraeus Pallas, 1779 Emlős                            (9) 

Házi varjú Corvus splendens Viellot, 1817 Madár                           (3) 

Kínai gyapjasollósrák ** Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854 Rák                                (6) 

Jávai mongúz Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818 Emlős 

Amerikai ökörbéka Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802 Kétéltű                          (1) 

Muntják szarvas Muntiacus reevesii Ogilby, 1839 Emlős 

Nutria Myocastor coypus Molina, 1782 Emlős 

Ormányos medve * Nasua nasua Linnaeus, 1766 Emlős 

Cifrarák ** Orconectes limosus Rafinesque, 1817 Rák 

Északi cifrarák Orconectes virilis Hagen, 1870 Rák 

Halcsontfarú réce Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789 Madár 

Jelzőrák ** Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 Rák 

Amurgéb ** Perccottus glenii Dybowski, 1877 Hal                                (2) 

Kaliforniai vörösrák ** Procambarus clarkii Girard, 1852 Rák 

Virginiai márványrák ** Procambarus falax forma virginalis (marbled crayfish) Rák 

Mosómedve ** Procyon lotor Linnaeus, 1758 Emlős 

Kínai razbóra ** Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846 Hal 

Amerikai szürkemókus Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 Emlős 

Amerikai rókamókus Sciurus niger Linnaeus, 1758 Emlős 

Burunduk * Tamias sibiricus Laxmann, 1769 Emlős 

Szent íbisz Threskiornis aethiopicus Latham, 1790 Madár 

Ékszerteknős ** Trachemys scripta Schoepff, 1792 Hüllő                             (1) 

Ázsiai lódarázs Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 Rovar                            (1) 



Uniós IAS jegyzékalkotás 

Első jegyzék: 

• 23 támogató, 4 ellenszavazattal elfogadta (2015.12.04. 
hatályos: 2016.08.03.) 

• 37 faj (14 növény- és 23 állatfaj) 

Első bővítés: 

• 19 támogató, 8 ellenszavazattal elfogadta (2017.07.12. 
hatályos 2017. 08.02.) 

• További 12 faj (9 növény- és 3 állatfaj) 

 

 

 

magyar név tudományos név csoport 
jegyzékre kerülés 

éve 

aligátorfű Alternanthera philoxeroides vízi növény 2017 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii vízi növény 2017 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum vízi növény 2017 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 
szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

chilei óriáslapu (chilei 

óriásrebarbara) 
Gunnera tinctoria 

szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 
szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 
szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

japán gázlófű Microstegium vimineum 
szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum 
szárazföldi 

lágyszárú 
2017 

nílusi lúd Alopochen aegyptiacus madár 2017 

nyestkutya Nyctereutes procyonoides emlős 2019 

pézsmapocok Ondatra zibethicus emlős 2017 



Első jegyzék: 

• 23 támogató, 4 ellenszavazattal elfogadta (2015.12.04. 
hatályos: 2016.08.03.) 

• 37 faj (14 növény- és 23 állatfaj) 

Első bővítés: 

• 19 támogató, 8 ellenszavazattal elfogadta (2017.07.12. 
hatályos 2017. 08.02.) 

• További 12 faj (9 növény- és 3 állatfaj) 

Második bővítés: 

• 23-24 Támogató, 3-4 Ellenszavazattal elfogadta (2019. 07. 25. 
hatályos 2019. 08. 15.) 

• További 17 faj (13 növény- és 4 állatfaj)  

 

 

Uniós IAS jegyzékalkotás 

Magyar név Tudományos név Csoport Származási hely Megjegyzés 

 - 
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 
(Acacia cyanophylla Lindl.) 

fásszárú 
növény 

Ausztrália 
A pillangósvirágúak közé tartozó kis termetű fa, mely 
Európa több mediterrán országában már megtelepedett. 
Hazánkban az éghajlat nem alkalmas megtelepedésére. 

Pásztormejnó Acridotheres tristis Linnaeus, 1766 madár 
Közép-, Dél- és 
Délkelet Ázsia 

Seregélyféle, mely néhány dél-európai országban már 
megtelepedett, feltehetőleg a hajókkal érkező madarak 
kolonizálták a kikötők környékét. Hazánkban nem valószínű, 
hogy megjelenik. 

 - Andropogon virginicus L. 
szárazföldi 
lágyszárú 

Amerika 

Fűféle, mely allelopatikus tulajdonságaival erőteljes negatív 
hatást gyakorol az ökoszisztémákra. Európában eddig csak 
Franciaországban észlelték jelenlétét, Európán kívül 
Japánban és Ausztráliában inváziósként tartják számon. 

 - 
Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 
1894) Jones & Gerard (1999) 

laposféreg Új-Zéland 
Európában csak Nagy-Britanniában és Írországban fordul 
elő. Kizárólag gyűrűsférgekkel táplálkozik, így közvetetetten 
degradáló hatással van a talaj minőségére. 

 - Cardiospermum grandiflorum Sw. 
szárazföldi 
lágyszárú 

Közép- és Dél-
Amerika 

Kúszónövény, mely Európa néhány mediterrán országában 
már megjelent. 

 - 
Cortaderia jubata (Lemoine ex 
Carrière) Stapf 

szárazföldi 
lágyszárú 

Dél-Amerika 
Fűféle, mely az Európai Unió országaiban még nem jelent 
meg, ugyanakkor veszélyes mezőgazdasági gyomként 
tartják számon Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is. 

 - Ehrharta calycina Sm. 
szárazföldi 
lágyszárú 

Afrika déli része 
Számos országban veszélyes mezőgazdasági gyomként 
számon tartott perjeféle, mely Európában eddig 
Spanyolországban és Portugáliában jelent meg. 

 - 
Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) 
G.Don (Lespedeza juncea var. 
sericea (Thunb.) Lace & Hauech) 

szárazföldi 
lágyszárú 

Kelet-Ázsia és 
Kelet-Ausztrália 

Pillangósvirágú, természetben egyelőre sehol nem fordul 
elő az Európai Unió tagországaiban. 

 - Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 
szárazföldi 
lágyszárú 

Délkelet-Ázsia 
Felfutó páfrányféle, mely a természetben még nem jelent 
meg, azonban több országban kertekben ültetik. 

 - Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) tengeri hal 
Csendes- és 

Atlanti-Óceán Hazánkban nem releváns 

 - Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
fásszárú 
növény 

Dél-Amerika északi 
része, Közép-

Amerika és a Karib 
térség 

Apró termetű pillangósvirágú fa. Az Euópai Unió 
tagországaiban még nem jelent meg, de a világ több részén 
inváziós fajként tartják számon. 

 - 
Triadica sebifera (L.) Small (Sapium 
sebiferum (L.) Roxb.) 

fásszárú 
növény 

Kína és Japán 
Természetes környezetben sehol nem fordul elő az Európai 
Unió tagországaiban 

Magyar 
név 

Tudományos név Csoport 
Származ
ási hely 

Megjegyzés 

Mexikói 
vízibojt 

Gymnocoronis 
spilanthoides (D.Don ex 
Hook. & Arn.) DC. 

vizinövény 
Dél-

Amerika 

Hazánkban kedvelt akváriumi növény. 
Feltehetőleg szándékos vagy nem 
szándékos emberi közvetítéssel vadult 
ki melegvizes csatornákba (pl. Kis-
Balatonban előfordul). Egyelőre még 
ritka, de potenciálisan komoly veszélyt 
jelent a természetes vizeinkre. 

Japán 
komló 

Humulus scandens (Lour.) 
Merr. 

szárazföldi 
lágyszárú 

Kelet-
Ázsia 

Komlóféle, mely hazánkban 
összességében még ritka, ugyanakkor 
egyes lokális helyeken gyakorinak 
tekinthető (pl. Rába mentén). Főleg 
ártéri élőhelyeken, ligeterdőkben okoz 
problémát, további terjedése is ezeken 
az élőhelyeken várható. 

Átellenes 
rucaöröm 

Salvinia molesta D.S. 
Mitch. (Salvinia adnata 
Desv.) 

Vizinövény Brazília 
Hazánkban kedvelt akváriumnövény, a 
természetben csak melegvizes 
kifolyókból ismerjük. 

Magyar név Tudományos név Csoport 
Származási 

hely 
Megjegyzés 

Mirigyes bálványfa 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 

fásszárú 
növény 

Ázsia 

Agresszíven terjedő fafaj, 
melyet gyakran ültetnek 
kertekbe, parkokba vagy 
útszélekbe sorfának. 
Magyarországon széles 
körben elterjedt, leginkább a 
degradált területeken, 
útszéleken, erdőszegélyekben 
jelenik meg, olykor nagyobb 
foltokat alkotva. 

Naphal 
Lepomis gibbosus 
Linnaeus, 1758 

édesvizi 
hal 

Észak-
Amerika 

Főleg a növényzettel sűrűn 
benőtt sekély állóvizekben, 
holtágakban, folyók kisebb 
sodrású sekélyebb parti 
zónájában fordul elő. 
Agresszív inváziós halfaj, mely 
széles táplálékbázisával és 
agresszív természetével 
nemcsak a halfajok, de a 
szitakötő és kétéltűfajokra 
nézve is káros hatást gyakorol. 

Bata Kinga felvétele 




