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the Ecology of Invasive Alien Plants, 1999. okt. 13–16, La 

Maddalena, Szardínia, Olaszország) c. konferenciáról 
UDVARDY László1—BALOGH Lajos2—BOTTA-DUKÁT Zoltán3 

 
 

(1) Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék, H–1118 Budapest, Ménesi út 44. 
(2)  Savaria Múzeum, Természettudományi Osztály, H–9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. 

(3) MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, H–2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4. 
 

Az ezredforduló botanikai tudománya számára, valamint a természet- és környezetvédelem 
szempontjából is egyre égetőbb gondokat vet fel a növényi (de az állatvilágban is tapasztalható) inváziók 
problémaköre. A nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődő — kontinensek közti — növényvándorlások 
napjainkra a földkerekség igen nagy területét érintő környezeti válságot idéztek elő. Az évmilliók alatt 
helyben kialakult táplálékhálózatokba ezen, más földrészekről származó fajok, nem illeszkednek. Az általuk 
kolonizált területeken hiányoznak a hazájukban ezeket fogyasztó szervezetek, károsító gombás betegségek, 
stb., ily módon szinte határtalanul elszaporodhatnak. E jelenség helyi megfelelője más kontinenseken is jó 
ideje előretörőben van, így napjainkra világméretű folyamatnak tekinthető. Az ilyen növényfajok tömeges, 
özönszerű fellépése teljesen átformálja, homogenizálja, mintegy leradírozza a táj fajgazdag, természetes 
növénytakaróját, s mint ilyen, a különböző földrészek tájainak biológiai sokféleségét alapjaiban 
veszélyezteti. 

E probléma köré az 1990-es évek elejétől nemzetközi tudományos konferenciákat szerveznek (1992: 
Loughborough, Nagy-Britannia; 1993: Koštelec, Csehország; 1995: Tempe, Arizona, USA; 1997: Berlin, 
Németország). Az ötödik megrendezésére ez év őszén került sor Olaszországban, a Szardínia északkeleti 
partjainál fekvő La Maddalena-szigetvilág névadó szigetének azonos nevű városkájában, 1999. október 13-a 
és 16-a között, „5th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants” címmel. A rendező 
intézmény a sziget északnyugati nagyvárosa, Sassari Tudományegyetemének Növénytani és 
Növényökológiai Tanszéke volt (Dipartimento di Botanica ed Ecologia vegetale, Universitŕ degli Studi di 
Sassari). A négynapos rendezvényre több mint 180-an jelentkeztek, a megjelentek száma kb. 150 fő lehetett. 
A konferencia első két napján reggeltől estig, valamint a harmadik nap délelőttjén hangzottak el az 
előadások. Mivel nem voltak párhuzamos szekciók, a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy minden 
előadást meghallgassanak. A harmadik nap délutánján került sorra a poszter-szekció, a negyedik nap 
délelőttjén pedig a résztvevők a La Maddalena-szigetvilág Nemzeti Parkhoz tartozó Caprera szigeten tettek 
tanulmányi kirándulást. 

A konferencia anyagának összefoglaló kötete (proceedings) — a valamennyi kontinenst képviselő — 25 
ország 191 kutatójának 115 összefoglalóját tartalmazza: a programban szereplő 47 előadásból 42-t, továbbá 
73 poszter-összefoglalót. A legnagyobb arányban (természetszerűleg) a vendéglátó, Olaszország szerepelt: 40 
szerző; 18 beszámoló, köztük 5 előadás és 13 poszter. Figyelemre méltó volt — a fejlett nyugat-európai 
államokat is megelőzve — Csehország (14; 11: 2, 9) és Lengyelország (10; 10: 4, 6) nagyarányú részvétele 
rögtön az USA (15; 11: 8, 3) után, továbbá Portugália (23; 10: 1, 9) szereplése. Közép-Európából az említett 
országokon kívül még Ukrajna (4; 3: –, 3) és Magyarország volt jelen. Hazánk most szerepelt először e 
fórumon. 

 

Az öt, egymás után zajló szekcióban tartott előadások, valamint a poszterek az alábbi témák köré 
csoportosíthatók: 
 

− A növényi inváziók elméleti kérdései: mi teszi az inváziós fajokat invázióssá? 
Bebizonyosodott, hogy általános érvényű megállapításokat nem lehet tenni ezen a téren, minden egyes 
fajt vagy fajcsoportot külön meg kell vizsgálni. Nagyon sok előadás foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
általában rokon inváziós és nem inváziós (ritkábban különböző mértékben invazív) fajokat 
összehasonlítva. 

  

− Egy-egy taxon inváziójának ökológiája; 
  

− Különböző (pl. tavi, folyóvízi, tengerparti, erdei, városi, stb.) ökoszisztéma-típusok inváziós jelenségei;  
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− Egy-egy terület inváziós növényei (esettanulmányok); ez az első lépése a vizsgálatoknak, a legtöbben 
ezen már túlléptek, Magyarországon még ezen a téren is vannak feladatok. 

  

− Inváziós növények és nemzeti parkok, természetvédelmi területek, a társulások rezisztenciája az 
invázióval szemben; Nagyon fontos kutatási terület, egyenlőre még elég kevés eredmény született 
ebben a témában. Tekintettel arra, hogy a közösségi ökológiai vizsgálatoknak Magyarországon nagy 
hagyományai vannak, a hazai kutatóknak érdemes lenne ezzel a területtel behatóbban foglalkozni. 

  

− Invázió sújtotta területek kezelése, elmélet és gyakorlat kapcsolata. Ennek a területnek az eredményei 
közvetlenül hasznosíthatók a természetvédelmi gyakorlatban. Az ilyen irányú kutatások is a kezdeti 
stádiumban vannak. 

 

A konferencián hazánkból — öt főt képviselve — hárman vettünk részt. Az általunk bemutatott és a 
konferenciakötetben  megjelent írásos anyagok a következők voltak:  
 

UDVARDY L.: Some remarkable instances of invasion of Ailanthus altissima in Hungary (előadás).  
 

UDVARDY L.—BÉNYEIné HIMMER M.: Hedera hibernica (KIRCHNER) BEAN (Irish ivy) as a woody evergreen 
weed (poszter).  

 

BOTTA-DUKÁT Z.—DANCZA I.: The effect of weather and cutting on the growth of giant goldenrod (Solidago 
gigantea AIT.) (poszter).  

 

BALOGH L.: Invasive alien plants threatened the natural vegetation of Őrség Landscape Protection Area 
(Western Hungary). 

 

A vonatkozó hazai helyzet megismertetésén túl a konferencia kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
növényi inváziók világszerte növekvő figyelemmel kísért folyamatának a mi szűkebb régiónktól távolabbi, 
európai, sőt más kontinenseken jelentkező helyi jellegzetességeibe, a kezelési kísérletekbe is betekintést 
nyerjünk. 

Mára többé-kevésbé megismerve néhány közép-európai ország inváziós növény-fertőzöttségének 
helyzetét, s megélve a konferencia előadásaiból, posztereiből és a beszélgetésekből származó szakmai 
élményeket, egy dolog felemlítése mindenek elébe kívánkozik. Számos ország, amelyben a probléma jóval 
kisebb mértékben van jelen, sokkal nagyobb figyelmet fordít arra, mint mi idehaza. Nagyon valószínű, hogy 
kontinensünk inváziós gyomnövényekkel egyik legfertőzöttebb országa vagyunk, s ez a jelenleginél sokkal 
szélesebb érdeklődésre kellene, hogy számot tartson mind a hazai botanikusok, mind a természetvédelmi 
szakemberek, mezőgazdászok, erdészek, vadászok, sőt a lakosság körében is. Utóbbi tájékoztatása persze az 
előbbieken áll. A parlagfű példájából tán ki lehetne indulni a probléma súlyának megértetése terén. 

A konferencia végeztével (saját költség és szabadság igénybevételével) néhány napos tanulmányutat 
terveztünk, de a sziget belsejének csapadékos időjárása ezt módosította. Emiatt egyrészt városközelben 
kényszerülvén maradni, a parkok és botanikus kertek (Sassari, Cagliari) szubtrópusi növényeivel 
ismerkedtünk, majd az utolsó napon némiképp kijavuló időben Szardínia ÉK-i részén a macchia és a 
tengerpart vegetációját tanulmányoztuk. Hazafelé jövet egy napra megszakítottuk utunkat Triesztben, ahol az 
egyetem botanikus kertjét és a híres Miramare Parkot tekintettük meg. A diaképes dokumentáción kívül a 
szombathelyi Savaria Múzeum részére mintegy 100 lapnyi herbáriumi anyag, kb. 25 termés- ill. magminta, 
valamint kb. 20 élő növény (hagyma, rizóma, dugvány, stb.) került begyűjtésre. 

 

Konferencia-részvételünk támogatásáért köszönetet mondunk az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottságnak, a Vas Megyei Közgyűlés Tudományos Szakbizottságának és az OTKA pályázati Irodának. 

 

 


