INVÁZIÓS FAJOK
Az Európai Parlament és a Tanács az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzésről és kezeléséről alkotott 1143/2014/EU rendeletét 2014.
október 22-én fogadták el. Ez a rendelet 2015. január 1-jén lépett hatályba.
Kihirdetésre került az ezzel összefüggésben megalkotott 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet, amely
tartalmazza az idegenhonos inváziós fajok egyedének az országba történő behozatalával,
átszállításával, kivitelével, tartásával, szaporításával, termesztésbe, tenyésztésbe vonásával,
keresztezésével,

természetbe

kijuttatásával,

forgalomba

hozatalával,

értékesítésével,

felhasználásával, kiirtásával, kezelésével, a vészhelyzeti intézkedésekkel, a korai észlelés és az
invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtással, a velük kapcsolatos felügyeleti és monitorozó
rendszer felállításával és működtetésével, a bekerülési és terjedési útvonalaikra vonatkozó cselekvési
tervek készítésével, elfogadásával és végrehajtásával, valamint a sérült ökológiai rendszerek
helyreállításával kapcsolatos szabályokat.
MIT NEVEZÜNK INVÁZIÓS FAJNAK?
Inváziós fajoknak az idegenhonos, természetes elterjedési területükön kívül előforduló, ott
megtelepedni képes és térhódításukkal a természetes életközösségeket veszélyeztető fajokat
nevezzük. A szó jelentésében benne van a behatolás, benyomulás és a tömeges megjelenés
egyaránt, amelyet ezek a fajok elsősorban gyors terjedő- és szaporodó képességükkel érnek el,
visszaszorítva az őshonos fajok természetes élőhelyükön való előfordulását.
Az inváziós vagy más néven özönfajok gyakran más kontinensekről, leggyakrabban Észak-Amerika és
Ázsia mérsékelt övi területeiről származnak, onnan emberi közvetítéssel kerülnek Európa, illetve
Magyarország területére.
Az Európában előforduló 12 000 idegenhonos faj 10-15%-a számít inváziósnak.
Számos vizsgálat támasztja alá, hogy napjainkban a természetes életközösségekre az egyik
legnagyobb veszélyt az élőhelyek csökkenése mellett az idegenhonos inváziós fajok terjedése jelenti.
MELYEK A NÁLUNK IS ELŐFORDULÓ INVÁZIÓS FAJOK?

Felhívás a lakossághoz:
Ne vásároljunk inváziós fajokat! Tájékozódjunk az inváziós fajokat felsoroló listákról!
Ne ültessünk inváziós növényeket (virágokat, fákat) sem a kertünkbe, sem a természetes
környezetbe.
Ha szűkebb környezetünkben megjelent ilyen növény, akkor ne hagyjuk terjedni, hiszen a kerítés
nem fogja megállítani a természetbe „kiszökését”!
Ne ültessünk olyan érdekességeket, amelyek gyors növekedéssel kecsegtetnek!
Ne engedjük szabadon a már megunt kedvenceinket!
Fokozottan ügyeljünk az akvárium tisztításánál, növényi részeket, csigát ne engedjünk a lefolyóba!
(forrás: www.termeszetvedelem.hu/idegenhonos-invazios-fajok – A magyar állami természetvédelem
hivatalos honlapja, ahol a fajlistáról, továbbá a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseiről részletesen
tájékozódhatnak.

