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Tájidegen fajok terjedése 
 

Betelepített haszonnövények 
 

Milyen termesztett növényekkel találkozhatunk a Kárpát-medencében? 
 

A ma termesztett haszonnövények jelentős része az utóbbi, az államalapítás 
óta eltelt ezer év hozadéka. Őseink honfoglalás utáni konyháját teljesen más 
összetételű alapélelmiszerek jellemezték. Pusztai vándorló életmódunk 
ellenére is jelentős növénytermesztéssel bírtunk, amely néhány ma is használt, 
s nem kevés azóta feledésbe merült növényfajon alapult. A gabonafélék közül 
természetesen már ekkor használatban volt a búza, de kevésbé egyeduralkodó 
módon. Sokkal nagyobb szerepet kapott a rozs, a zab és az árpa, de ugyanígy 
a köles és a hajdina is. A főzeléknövényként használható káposztafélék csak 
később, a német kultúrával való találkozáskor honosodtak meg, viszont a 
répafélék és a csicsóka már akkor is ismert gyökérzöldségek voltak. 
Alapélelmiszereink közül legmeghatározóbbak a mindenféle formában 
bőséggel fogyasztott hagyma és fokhagyma voltak. 
 
Hogyan hatott a kereskedelem a haszonnövények terjedésére? 
 
Mivel a Kárpát-medence éghajlata sokféle gabona, zöldségnövény és 
gyümölcs termesztéséhez biztosít ideális feltételeket, s nem egynek épp 
hazánkban található a természetes termeszthetőségi határa, ezért az átutazó és 
a távolabbi vidékekről érkező kereskedők igen sokféle fajtát behoztak 
árukészletükben. A keleti és a nyugati kultúra találkozásával a környező 
népekénél változatosabb mezőgazdasági gyakorlat alakult ki termelésbe vont 
területeinken. 
 
Találkozhatunk-e velük a szántóföldeken kívül? 
 
Természetesen az, hogy Európában napjainkra hazánk az élvonalba került a 
mezőgazdasági művelésbe vont területek részarányát tekintve, nem maradt 
következmények nélkül a természetközeli életközösségekben sem. 
Leglátványosabban nyomon követhető ez a termények szállításakor az utak 
mentén megjelenő, elszórt magokból kelő állományokon. 
 
Honnantól számítható a hagyományos magyar konyha? 
 
Rengeteg ételünket alapozzák meg az újvilág terményei: krumpli, 
pirospaprika, kukorica, paradicsom, melyek viszont csak a XVIII- századtól 
kezdtek általánosan használatba kerülni. 
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 Hívatlan vendégek 
 
Mitől gyom a gyomnövény? 
 
Valójában a gyomként jellemzett növények jelentős része a szabad 
természetben teljesen helyénvaló módon illeszkedik egy-egy nekik megfelelő 
életközösségbe. Gyommá akkor válik, ha a termesztett növények közt 
megjelenve az ember számára fontos táplálék vagy takarmánynövények elől 
szívják el az éltető vizet és a tápanyagokat. A különösen jó 
alkalmazkodóképességű fajok okozzák e szempontból a legnagyobb 
problémákat. Mindez nem érvényes természetesen a nem őshonos, behurcolt 
fajokra: ezek a természetes életközösségekben sem szívesen látott vendégek. 
 
Melyik növények mondhatják el magukról, „Amerikából jöttem”? 
 
Inváziós és gyomnövényeink közül – a termesztett fajokhoz hasonlóan – sok 
az Újvilágból érkezett, akár szándékos telepítés eredményeképpen, akár 
véletlenül behurcolva országunkba. Legszélesebb körben használt ilyen 
inváziós fajunk a fehér akác, amely a természetes életközösségekben és a 
termőterületeken is nagy károkat okoz jelenleg is. Szintén fás szárú inváziós 
fajaink a zöld juhar és az amerikai kőris. Amerikai „ajándék” legagresszívebb 
gyomfajaink közül a kanadai betyárkóró és a selyemkóró is. 
 
Milyen úton kerülnek hozzánk a hívatlan vendégek? 
 
A kéretlen vendégek legtöbbször a termesztett növények vetőmagjaival 
érkeztek ide, a nem kellő tisztításnak köszönhetően; de ugyanígy a 
szállításhoz használt járművek és tárolóedények is ludasak lehetnek a 
dologban. Nem csak a növények, az állatvilág esetében is ismert a jelenség, 
még a trópusokról is érkeznek néha potyautasok – bár ezek túlélő képessége 
éghajlatunkon szerencsére csekély. A szándékos betelepítések (pl selyemkóró 
esetén) sokszor téves gazdasági hasznot illető reményeken alapulnak, s a 
behurcolt fajok számára új környezetben a természetes ellenségek és 
fogyasztóik híján utána ezek korlátlanul képesek elszaporodni. 
 
Van-e a természetben is hasonló terjeszkedés? 
 
A földrajzi összekötő útvonalak mentén nem ritka az egyes fajok 
gradációszerű tovaterjedése, mely folyamatoknak az utóbbi évtizedek 
fokozódó éghajlati változásai csak még inkább táptalajt adtak. Ilyen, a változó 
klímával együtt északnak vándorló fajok korábbról a balkáni gerle, az utóbbi 
években pedig a hírhedtté vált tigrisszúnyog. 
 

http://www.huro-cbc.eu/


A vizek és a vízpartok ökológiája 9. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Jelen oktatóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 

 Az özönnövények és betelepült állatok visszaszorítása 
 
Milyen esetekben nem használ a kaszálás? 
 
Az agresszív gyomfajok egy részénél a túlélésüket nagyban elősegíti az, hogy 
a felszínen megjelenő részek a nagy kiterjedésű, vízszintesen a talajban 
végigfutó gyökerekből, gyöktörzsből nőnek ki. Ebben az esetben a kaszálással 
való visszavágás általában épp ellenkező hatást vált ki: még nagyobb 
növekedési erélyre ösztönzi a növényeket. Ilyen képlettel rendelkezik a 
tarackbúza, a selyemkóró, a gyalogakác, a bálványfa és a parlagfű, de 
tulajdonképpen maga a fehér akác is. Visszaszorításukra a legbiztosabb 
lehetőséget a szelektív gyomirtó szerek jelentik, ezeket azonban védett 
területeken és felszíni vízfolyások mentén nem szabad használnunk. 
 
Hogyan védhetjük meg erdőinket? 
 
A hazánkban érvényben lévő jogszabály alapján a védet területeken belül az 
erdészeti művelés során kivágott fák helyett csak őshonos, és a tájegységnek 
megfelelő fajokkal szabad újratelepítést végezni – az ütemtervnek 
megfelelően pedig a jelenlegi nem őshonos állományokat fokozatosan 
őshonosokra kell cserélnünk. Az inváziós és gyomnövények 
visszaszorításában sokat segít egyébként már az is, ha az erdőterület 
újrafásítását minél gyorsabban elvégzik. 
 
Van-e természetes védvonal az ellenük való küzdelemben? 
 
A legegyszerűbb védekezési forma ez esetben is a megelőzés. A gyomfajok 
terjedését az úgynevezett folyamatos borítással érhetjük el legegyszerűbben, 
azaz az adott területeken a haszonnövények vagy erdő letermelése után 
azonnal újra gazdálkodásban kell vennünk a területeket. A zárt társulásokon 
belül a gyomok sokkal kevésbé terjednek el. Ha még sincs lehetőségünk 
rögtön újratelepíteni egy megbolygatott területet, alternatív lehetőség kisebb 
léptékben a mulcstakaró használata a talajon. 
 
Hogyan lehet válogatni a fajok között? 
 
Az inváziós fajok eltávolításánál két lehetőség nyílik a gondos válogatásra, 
azaz a számunkra kedvező fajok megtartására, míg a gyomok eltávolításra 
kerülnek. Kézenfekvő módon a legpontosabb eredmény kézi beavatkozással 
érhető el, ez azonban idő- és munkaigényes feladat, ebből következően 
költséges is. Olcsóbb és gyorsabb, de számos helyen nem alkalmazható 
(lakott, víz- vagy természetvédelmi területek) a szelektív gyomirtózás. 
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 Természetvédelmi károk és az allergia 
 

Miért károsak a természetközeli területeken az inváziós fajok? 
 

Agresszív terjeszkedésük és szaporaságuk folytán az inváziós fajok igen 
komoly mértékben vetik vissza a biodiverzitási értéket egy-egy területen. Ez a 
védet területeken belül már önmagában is káros folyamatokat indít be. E 
mellett ugyanúgy vetélytársat jelentenek ezen túlszaporodott fajok a 
természetközeli állapotú életközösségek tagjaira nézve, mint a mezőgazdasági 
területek haszonnövényei számára. Táplálékot, fényt, életteret vonnak el, s 
nem utolsó sorban a betegségek, károsítók megjelenését is aktívan elősegítik 
saját állományukon keresztül. 
 
Lehetnek-e hasznosak az özönnövények? 
 
Egy részük eleve haszonnövényként jelent meg először környezetünkben, s 
csak később váltak zavaró tényezővé az ember által alkotott kultúrtájban 
éppúgy, mint a természeti környezetben. Egyes, többcélúan is hasznosítható 
fajt még mindig használnak bizonyos haszonvételekre - legsokoldalúbban 
talán a fehér akácot, faanyagként, mézelő növényként, a talaj 
nitrogénszintjének javítására, stb. Egyes fajok kapóra jönnek szaporaságukkal 
akkor, amikor a csupaszon hagyott talajfelszín gyors beborítása a cél; ezt 
követően pedig beszántva a területre, zöldtrágyaként funkcionálhatnak. 
 
Vannak-e példák a természetvédelmi célú betelepítésekre? 
 
A természetvédelemnek éppen az az egyik alapcélja, hogy a természetes 
életközösségek működőképességét és összetételét megőrizze. Ehhez képest 
minden flóra- vagy faunahamisítás természetvédelmi károkozásnak számít. 
Csak akkor válik indokolttá valamelyik faj behozatala, ha ezzel egy még 
nagyobb károkozást tudunk kiküszöbölni. Példa erre az, amikor az egyik 
behurcolt faj kordában tartására válik szükségessé valamelyik természetes 
ellenségének vagy betegségének betelepítése. Klasszikus példa erre a 
szigeteken túlszaporodott nyulak állományának gyérítésére a rókák 
betelepítése. 
 
Mely fajok váltanak ki az idegen növények közül gyakrabban allergiát? 
 
Legveszélyesebbek a nagy mennyiségű virágport termelő fajok, kiemelkedő e 
szempontból a közellenséggé vált parlagfű; de nagyságrendileg hasonló 
mértékben felelős a nyári náthákért a kanadai betyárkóró is. Más típusú 
allergén a bőrirritációt okozó japán farkasalma és a medvetalp is. 
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 1. Tájidegen fafajaink 
Keressük meg a hullámtéren az alábbi fafajokat! Mi a jellemzőjük, milyen a 
törzsük, koronaalakjuk, levélformájuk? Készítsetek hozzá vázlatrajzokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Túlélőképesség vizsgálata 
Tanulmányi sétátok során bontsd ki a talajból valamely megismert agresszív 
inváziós növény gyökérrendszerét! Készíts vázlatrajzot! Hogyan 
helyezkednek el a fő és a mellékgyökerek, hajtások:? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. fehér akác 
 
2. zöld juhar 

 
3. amerikai kőris 

 
4. bálványfa 

 
5. gyalogakác 

 
6. kanadai vagy papírnyár 
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3. Túlélésből jeles 
Melyek azok a tulajdonságok, amelyek igazán sikeressé tesznek egy-egy 
gyomnövényt? Jelöld X-el az inváziós fajokra jellemző állításokata! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Állati inváziók 
Behurcolt fajaink közt számos állatfaj is található. Párosítsd össze őket 
származási helyükkel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nitrogén kimutatása a talajból 

 
  Magasra növő termet.     Gyors növekedés. 
 
 
  Nagyszámú utód.     Könnyen terjedő mag. 
 
 
  Mérgező.      Könnyen fogyasztható. 
 
 
  Szélbeporzás.      Kevés ellenség. 
 
 
  Föld alatti túlélő képlet.    Feltűnő szín. 

 
mosómedve     India 

 
busa      USA 

 
vándorpatkány    Kanada 

 
ékszerteknős    Kína 

 
nyestkutya     Korzika 

 
fácán      Délkelet-Ázsia 

 
muflon     Oroszország 

http://www.huro-cbc.eu/


A vizek és a vízpartok ökológiája 9. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Jelen oktatóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 

 A alábbi gyomként is megjelenő növények úgynevezett nitrogén jelző 
növények: kedvelik a magas nitrogéntartalmú talajokat. Keresd meg az 
oktatóközpont környékén ezeket a fajokat, és készíts előfordulásukról 
térképet! Mit tapasztaltál, milyen helyeken jelennek meg tömegesen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Idegenek a konyhában 
Csoportosítsd az alábbi konyhai alapanyagokat a szerint, hogy hazai 
termesztett növényről van szó, betelepítettről, vagy csak külföldről 
származóról! A) burgonya, B) zab, C) paradicsom, D) kakaó, E) rizs, F) köles, 
G) sárgarépa, H) nádcukor, I) kukorica, J) búza, K) laskagomba, L) paprika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Parfüméria a természetben 

1. nagy csalán 
2. fekete bodza 
3. ragadós galaj 
4. tyúkhúr 
5. szagos müge 

 
 
 
   hazai 
 
 
 
        honosított 
 
 
       import 
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 Számos olyan gyomnövényünk van, amely kinézetén túlmenően növényi 
alkaloidáinak köszönhetően jellegzetes illatanyagokkal is rendelkezik. Ilyen a 
foltos bürök, a szagos müge, a csattanó maszlag, a gyalogakác, a fehér akác, a 
porcsin keserűfű, vagy a selyemkóró. Készíts illatminta felismeréshez 
feladatsort társaid számára a környéken található fajokból! Melyeket találtad 
meg az oktatóközpont környékén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nyomolvasó oknyomozás 
A mezőgazdasági területek környékén az utak és dűlőutak mentén mindenfelé 
találkozhatunk az azokon szállított terményekből kikelő haszonnövényekkel. 
Készítsünk mezőgazdasági bemutatót segítségükkel! Tipikusan ilyen 
termesztett fajok a repce, napraforgó, búza, zab, kukorica, de találkozhatunk 
tökkel, hagymákkal is. Környékünkre ezeket vizsgálva milyen termesztett 
növények jellemzőek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

6. …………………………….. 
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