
Küzdelem az
özönnövények ellen az

Ipoly-völgyben

NATURA 2000-es területeink közül az egyik
legérdekesebb az Ipoly-völgy. A Börzsöny
hegység és a szlovákiai Korponai fennsík
között a folyócska még zabolázatlan hévvel
formálja a medrét. Az Ipoly meglehetősen
szeszélyes vízjárású – gondoltad volna, hogy a
legkisebb és a legnagyobb vízhozama közötti
különbség százszoros?! Időről-időre áradá-
sokkal tölti fel az erdőket, a mocsarakat,
morotva tavakat, lefűződött medreket, ártéri
kaszálókat. Utóbbiakban tavasszal tömegesen
virít a tőzike, nyáron pedig messzire kéklik a
réti iszalag. Legérdekesebb lakói a bölöm-
bikák, kócsagok, a nyári lúd, és a harsogó haris
is szép számmal költ itt. A folyótól távolabbi,
árvizekkel már nem érintett száraz homok-
pusztákon már a Duna-Tisza közti síkság
növényeit és a hozzájuk kötődő állatokat
találjuk. Szeptemberben nem csak a fehér,
hanem a fekete gólyák is itt gyülekeznek
hosszú útjuk előtt, és rendszeresen vonulnak a
darvak is.

Hallottál már az özönnövényekről?
Az ártéri és homoki élőhelyeken jelentős
természetvédelmi problémát okoznak ezek az
agresszíven terjedő (másnéven invazív) növé-
nyek, mivel kiszorítják az őshonos fajokat. Ilyen,
távoli vidékekről behurcolt özönnövény az akác,
a kései meggy, a bálványfa, a zöld juhar és a
selyemkóró. Olyan ez, mint amikor vendég
érkezik hozzátok: csak addig látjátok szívesen,
amíg nem akar az ágyatokban aludni, hanem
megmarad a vendégszobában. Ezért nem látjuk
szívesen a védett területeket elözönlő invazív
fajokat, és megpróbáljuk visszaszorítani őket. Az
özönnövények helyére hazai fajokból álló
erdőket ültetünk. Magyarországon a munkák az
Ipoly-völgyben, dunai szigeteken, Csévha-
raszton és Nagykőrösön folynak.
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A kiadvány környezetbarát újrahasznosított papírból
készült az Özönnövények elleni egységes védelem homoki
és ártéri élőhelyeken című pályázat keretében a
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program 2007-2013 támogatásával.
További információ: www.husk-cbc.eu
Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az
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www.dunaipoly.hu

A terület bemutatása

nyári ludak

Özönnövények: mi a baj velük?



A területet veszélyeztető özönnövény

Népiesen vaddohánynak vagy selyemfűnek is
nevezik. A 19. század második felében
szántóföldeken termesztették, sokféle célra
próbálták használni. Fiatal hajtásait vízben
kimosták és spárga helyett fogyasztották,
virágából szörpöt, illóolajat, bort készítettek,
magjából olajat, magszőreiből selymet,
szigetelőanyagot, tejnedvéből kaucsuk-alap-
anyagot állítottak elő. Ezek a hasznosítási
módok működnek, Te is megpróbálhatod
otthon, de a nagyüzemi gazdálkodásban nem
váltak be Magyarországon. A méhek és a
méhészek viszont ma is kedvelik ezt a növényt,
mivel sok és �nom mézet ad. Ugyanakkor a
természetes homokpusztagyepek talajának
kémhatását megváltoztatja és erősen átalakítja
a gyepszerkezetet, amit az itteni „őslakos”
fajok nem kedvelnek.

Párosítsd össze a növényi részeket a fajok nevével!

Képkereső Selyemkóró

selyemkóró

Írd be a megfelelő kép betűjelét a táblázatba. Ha jól oldottad meg a feladatot, a
betűk összeolvasásával megtudod, hogy mi a közös e három növényben.

Selyemkóró Aranyvessző Parlagfű
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