Messziről jött idegenek a Pásztói-legelőn II.
Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
Előző írásunk folytatásaként a távoli kontinensekről származó növények
egy sajátos csoportjával foglalkozunk.
Az invazív növényfajok alapvetően
megváltoztathatják
kontinensünk
egyes vidékeinek évmilliók alatt kialakult élővilágát, arculatát. Természetes
viszonyok között képtelenek lennének
a kontinenseken átívelő terjedésre, az
ember azonban akár akarva, akár akaratlanul kiiktathatja a terjedést akadályozó tényezőket és szabad utat nyithat
a jövevényfajok hódításának. Ezúttal a
szeretett-gyűlölt fehér akácot és pásztói jelenlétének kettős megítélését mutatjuk be.
E közismert fa hazai története nem
nélkülözi az ellentmondásokat és a
szakmai vitákat. Észak-Amerikából
származik, hazai elterjedése szándékos
betelepítés eredménye: az 1800-as években az akáccal történt Alföld-fásítás

visszafordíthatatlanul megváltoztatta a
síkvidékeink arculatát. A második nagy
fásítási hullám a II. világháborút követő
időszakra datálható, ezt országfásításnak
is nevezik, ez túlnyomórészt szintén
akáccal történt. Ma már a régi parasztudvarokat, tanyahelyeket, alföldi fasorokat
sem tudjuk e jellegzetesen durva kérgű fa
nélkül elképzelni. Nemcsak hazánkban,
hanem az egész világon ez a faj számít
az egyik legfontosabb termesztett lombos gazdasági fának. Magyarországon
szépen színeződő fája, rendkívül jó mézelőképessége miatt bír komoly gazdasági
jelentőséggel, tűzifaként is meglehetősen
közkedvelt.
A fehér akác hosszú életű fa, élettartama akár a 200-250 évet is elérheti. Hüvelyes magját a szél nagyobb távolságra
is képes eljuttatni. Az ezüstfával szemben
az akác magjára nem jellemző az állatok
bélcsatornájában történő terjedés, hiszen
az akácmag fehérjekárosító méreganyagokat tartalmaz, ezért az állatok nem

fogyasztják. Egyes állatok kültakaróján
azonban képes megtapadni, terjedni. Az
akác agresszív terjedését a növény ivartalan szaporodási stratégiája biztosítja.
Tőről és gyökérről is jól sarjad. Nagyszámú gyökérsarjat hoz, melyek a meglehetősen hosszú, akár 20 méteres gyökerek
által nem csupán az anyafa közvetlen
közelében, hanem attól nagyobb távolságokra is megjelenhetnek. A Pásztóilegelő térségében közepes intenzitású az
akác növekedése, hiszen a talajviszonyok
nem teszik lehetővé az erőteljes fejlődést.
Az agresszív kolonizáció mellett – az
ezüstfához hasonlóan – az akác nitrogéndúsító hatása okozza a legsúlyosabb
természetvédelmi problémákat. A hajszálgyökereken több nitrogénkötő gombafaj él szimbiózisban a fehér akáccal.
Már néhány év lefolyása alatt is nagyarányú nitrogénfeldúsulás kíséri az akác
jelenlétét, ezzel párhuzamosan a nitrofil
gyomfajok is megjelennek a területen.
Az értékes gyepterületek elcserjésedése
során domináló gyepűrózsa és kökény
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szintén nitrogénkedvelő fajok, így az
akáccal történő együttes előfordulásuk
kimondottan veszélyes nyílt élőhelyeinkre. A fehér akác ráadásul allelopatikus
hatással is bír, mely azt jelenti, hogy a
növény által termelt vegyületek károsan
hatnak más növényfajok fejlődésére,
megmaradására.
Észak-Amerikából származik, hazai elterjedése
szándékos betelepítés eredménye

A fokozottan védett kék vércse
(Falco vespertinus)
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A Pásztói-legelőt határoló dűlőutakon
jelentős mennyiségben van jelen ez a faj.
Annak ellenére azonban, hogy ezen a területen is nemkívánatos növényfajként
tartjuk számon, mégis van egy indok,
mely a faj maradása mellett szól – persze
csak meghatározott körülmények között.
A nagy tájátalakítások óta meglehetősen
kevés fészkelésre alkalmas fa áll rendelkezésre védett madaraink számára. Kiváltképp igaz ez néhány közepes testű,
védett madarunk esetében. A védett vörös vércse (Falco tinnunculus), a fokozottan védett kék vércse (Falco vespertinus)
és a védett erdei fülesbagoly (Asio otus)
nem építenek saját fészket, általában a
szarkák és varjak otthonait foglalják el.
Mivel Pásztó térségében fokozott figyelmet fordít az illetékes vadásztársaság az
elszaporodott szárnyas dúvadak gyérítésére, mind természetvédelmi, mind
vadvédelmi indokok miatt, így védett
madaraink is fészkelőhely nélkül maradnak. Napjainkra Pásztó-puszta közvetlen szomszédságában csupán néhány
alkalmas fasor maradt fenn, ezeket az
élőhelyeket azonban döntően fehér akác
alkotja. A nagyobb méretű, idősebb fa-
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egyedet jelentik az egyetlen lehetőséget,
hogy élőhelyet teremtsünk a vércsék,
az erdei fülesbagoly és más védett odúlakó madárfajoknak. Mivel a szarka és
dolmányos varjú gyérítés miatt nincs
elegendő természetes fészek, mesterséges fészkelőládák- és odú kihelyezésével
segítjük értékes madárfajaink megtelepedését, melyeket minden évben sikeresen el is foglalnak ezek a fajok. Pásztó esetében tehát szükség van az akác
meghagyására, legalábbis arra a néhány
tucat egyedre, melyek méretüknél fogva
alkalmasak a vércseládák és a D típusú
odúk megtartására. A természetvédelmi
indokok azonban a fiatal újulat esetében
megkívánják a folyamatos gyérítést és a
további terjeszkedés megakadályozását.
A fehér akác invazív fajként tehát – átgondolt, felelős élőhelykezeléssel – Pásztó-puszta esetében mégis képes kivenni
a részét a biológiai sokféleség megőrzésében.
Írásunk apropóját a „Pásztó-puszta
szikes gyep helyreállítása és megőrzése
fenntartható gazdálkodási módszerekkel”
elnevezésű program során végzett élőhelyrehabilitációs beavatkozások adták.
Kovács Ágnes
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