Messziről jött idegenek a Pásztói-legelőn
Az idegenhonos, agresszívan terjedő
fajok komoly veszélyt jelentenek Európa és hazánk biológiai sokféleségére
egyaránt. A túrkevei Pásztói-legelőn
Európai Uniós támogatással megvalósuló élőhely-rehabilitációs programunk
egyik fontos akciója az értékes gyepen
terjeszkedő invazív növényfajok vis�szaszorítása. E növények közül a természetvédelmi problémát okozó fás
szárú fajokat, a közismert keskenylevelű ezüstfát és a kettős arcú fehér akácot
mutatjuk be. Jelen cikkben a keskenylevelű ezüstfával ismerkedhetünk meg.
Ezt a Kis-Ázsiából származó növényt
szokás tévesen olajfának vagy olajfűznek
nevezni, ám a keskenylevelű ezüstfának
egyik sem rokona. A májustól júniusig
nyíló sárgásfehér virágoknak erős, mármár émelyítő illatuk van. Bársonyosan
szőrözött, álcsontár típusú termésének
jellegzetes fanyar íze van, októberben
érik. A talajminőségre meglehetősen
igénytelen keskenylevelű ezüstfát ha-

zánkban szándékosan telepítették meg,
hiszen alkalmasnak gondolták a szikesedő, illetve a homoktalajok fásítására, ám
valószínűsíthető, hogy már a török uralom idején is jelen volt Magyarországon.
Akár száz évig is élhet, a fajjal kapcsolatos problémát azonban az erőteljes terjedése, nehézkes kezelhetősége okozza.
Inkább ivarosan szaporodik, vegetatív
úton gyengén, általában tősarjakkal terjeszkedik. Tehát a növényt a talajszintnél
elválasztva gyökérzetétől még életképes
marad, hiszen a gyökérnyakból, illetve a
gyökerekből képes regenerálódni sarjhajtásai által. Terjedéséhez, új élőhelyeken
való megjelenéséhez komoly mértékben
hozzájárulnak a termését fogyasztó kisebb emlősök és madarak. Az emésztőrendszerükön áthaladó mag ugyanis csíraképes marad, ezáltal nagy távolságokra
is képes eljutni a növény. A vízbe hulló
mag szintén megőrzi életképességét, így
a folyóvizek is segítik a keskenylevelű
ezüstfa terjedését, kolonizációját.

Ahol megtelepszik, ott rövid időn belül látványosan elszaporodik, megváltoztatva ezzel az eredeti élőhely természetes
adottságait. A pillangós növényekhez
hasonlóan a keskenylevelű ezüstfa is
szimbiózisban él egy nitrogénkötő gombafajjal. Ez azt jelenti, hogy a gomba
segítségével a légköri nitrogént is képes
hasznosítani. Ennél nagyobb probléma,
hogy a keskenylevelű ezüstfa ezen tulajdonsága a talaj nitrogéntartalmának
növekedését okozza, mely alapvetően befolyásolhatja az élőhely eredeti vegetációjának további fennmaradását, mivel dominánssá válhatnak a nitrogénkedvelő
növényfajok. Vízfogyasztása jelentős, így
az eleve száraz élőhelyeket is tovább száríthatja. Cserjévé, kistermetű fává cseperedő példányain bár fészkelhetnek védett
madarak (tövisszúró gébics, citromsármány, barátposzáta, stb.), ez mégsem
indok a keskenylevelű ezüstfák megóvására, hiszen a dolmányos varjú, illetve a
szarka is előszeretettel építi fészkét erre
a növényre. E két fajról ismeretes, hogy

Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

A tövisszúró gébics a szúrós, tövises növényeket
választja fészkelőhelyként, így az ezüstfa is ideális
számára.
A rovarokkal és kisebb gerincesekkel táplálkozó kis őrgébics
fészkét gyakorta találhatjuk
ezüstfán
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gyakorta fosztogatják más madárfajok
fészkeit, ezért gyérítésük mindenképp
kívánatos az értékes élőhelyeken. Ez
kritikusan érvényesül Pásztó-puszta
esetében, hiszen a környező területeken
fészkelő túzokállomány, a legelőn költő
énekesmadarak, illetve a fasorokban előforduló vércsefajok és erdei fülesbaglyok
tojásaiban, illetve fiókában drasztikus
károkat okozhatnak ezek a dúvadfajok.
A keskenylevelű ezüstfa irtásánál
Pásztó-puszta esetében fontos figyelembe venni, hogy egy értékes, védett
területről van szó, ráadásul a HortobágyBerettyó folyó is viszonylag közel esik.
A kemikáliák használata éppen emiatt
kerülendő, hiszen az ezüstfa visszaszorításához felhasznált vegyszerek veszélyeztethetik értékes élőlényeinket is, a felszín
alatti és a folyóvizekbe kerülve pedig
még komolyabb károkat okozhatnak.
Hazánkban pozitív példák támasztják
alá a legeltetéssel kombinált mechanikus
gyérítés módszerét. A magyar szürke
szarvasmarha, a bivaly és a rackajuh el-
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fogyasztja az ezüstfa fiatalabb hajtásait,
a nagytestű legelő állatok pedig dörgölődzésre használják a durva kérgű törzset,
mely szintén a növény elpusztulásához
vezet. E makacs invádor tehát veszélyes
vegyszerek nélkül is visszaszorítható,
legelő állataink többek között ennek a
természetvédelmi-gyepgazdálkodási
problémának a megoldásában is hasznos
segítőink lehetnek.
Írásunk apropóját a „Pásztó-puszta
szikes gyep helyreállítása és megőrzése
fenntartható gazdálkodási módszerekkel”
elnevezésű program során végzett élőhelyrehabilitációs beavatkozások adták.
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