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Bevezetés
.A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság „A Hanság természetes élőhelyeinek

komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című

KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektjének fő célja a Hanságban

található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása, az

ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése,

valamint hatékonyságának a növelése. A pályázat keretében 2016 óta folynak a

Hanság területén inváziós fajok állományainak visszaszorítása érdekében tett

intézkedések. A projekt során a selyemkóró (Asclepias syriaca), a japán keserűfű

(Fallopia sp.), a gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a bálványfa (Ailanthus

altissima) állományainak kezelése történt meg (1. ábra) napjainkig. A projekt

keretein belül a tervek szerint selyemkóró eltávolítása összesen 35 helyszínen,

mintegy 11959 m2 nagyságú területen történik majd/történt. Jelen tanulmányban

egy hansági területen, a Hegyesdombon, Jánossomorja határában 2017-ben

lefolytatott selyemkóró állományának a felmérésének és kezelésének
eredményeit mutatjuk be.

Mintavételi terület, mintavételi módszertan
A selyemkóró az Észak-Hanságban jellemzően a vízügyi vonalas létesítmények

mentén van jelen, ahol elsősorban a vízművek fenntartása (szártépőzés) során

terjed. Selyemkóró jelenléte erdővel borított részeken nem jellemző a területen,

azonban a Hegyesdomb 6 erdőrészletében jelentős állománya (vegetatív és

generatív példányok) található meg az érintett fajnak. A selyemkóró

állományának szisztematikus felmérése 36 hektáron történt meg 2017-ben az

említett Hegyesdombon. A mintavételezés 20*20 m2-es transzektekben valósult

meg, amely során több mint 800 vizsgálati pont került felvételezésre a területen.

A felvételezés során jelölésre kerültek azon parcellák is, ahol a faj nem fordult elő

(2. ábra).

Morfológia: 80–150 cm magas, erőteljes növekedésű,

lágyszárú, évelő növény. A növény minden része tartalmaz

fehér tejnedvet, mérgező. Vastag gyökerei a talaj felszíne

alatt általában 10–40 cm mélyen vízszintesen haladnak,

de 1–1,5 méter mélyre is lehatolhatnak. A levélállás

átellenes. A levelek egyszerűek, széles lándzsásak, 15–25

cm hosszúak, 5–9 cm szélesek, ép szélűek, vaskosak,

fonákjukon fehéres molyhosak. A virágok kétivarúak,

levélhónalji bogernyőkben állnak. A termése szarv alakú,

8–11 cm hosszú, 2–3 cm széles, hasi varraton felnyíló

tüsző, ikertüsző, felszínük lágytüskés, molyhos. A magvak

laposak, 7×5 mm-esek.

Faj rövid ismertetése

Hazai előfordulás: Vas, Zala, Veszprém, Borsod–Abaúj–Zemplén megye északi

része kivételével általánosan elterjedt hazánkban.

Ökológiai igény: fényigényes, melegkedvelő, szárazságtűrő, a kevéssé kötött

talajokon gyakori, sókerülő.

Kezelés és tapasztalatok
A felmérés során a vizsgált 6 erdőrészletben több mint 800 vizsgálati pontot vettünk fel, a faj állományát kb. 2200-2400 példányra becsültük, a felmérés alapján

átlagosan egy négyzetméterre 2-3 db selyemkórót datáltunk. Nyíltabb élőhelyen jobban koncentrálódott a selyemkóró, a korábbi tapasztalatokat pedig csak

megerősíteni tudjuk, miszerint a selyemkóró zártabb lombkoronájú növényállományokból kiszorul. A vizsgálati terület azon részein, melyek mélyebb fekvésűek,

nedvesebbek és/vagy zártabb állományok voltak a faj nem fordult elő.

A 2017-es évben késve, a nyár második felében kezdődtek meg a kezelési munkálatok a selyemkóró irtás tekintetében. A kevésbé árnyékolt élőhelyeken ekkor már

virágzás utáni fenológiai stádiumban voltak a növények, amikor sajnos már nem hatékony a vegyszeres irtás. A kezelés menete az egyedek fejlettségi állapotától

függően két lépésben zajlott a területen. Az első lépés mechanikai kezelés, ami során levágásra kerültek a virágzó növények, második lépés pedig a levágott

egyedek sarjainak vegyszeres kezelése. Az egyedek vegyszerezése kézi hosszúszárú ecsettel történt Medallon Premium 33%-os vizes oldattal és Agrol

vegyszerekkel (a kenés során felületi feszültségcsökkentőt, valamint ammónium műtrágyát használtak a hatékonyság növelésére).

A sarjadás sokkal gyengébb volt a vártnál, vélhetően a 2017-es év nyarának szélsőségesen száraz időjárása fontos szerepet játszott ebben. A mechanikai kezelés

módja szerint is változott a sarjadás mértéke. A 10-20 cm-es tarlóval kaszált növények egyáltalán nem sarjadtak, a talajszinten vagy az alatt szártépőzött növények

kis részben sarjadtak, ugyanis mindenféle mechanikai sérülés a faj intenzívebb sarjadzását idézi elő.

A projekt során, ha szükséges a 2018-as évben is megismétlésre kerülhetnek ezek a lépések.

Köszönetnyilvánítás

A felmérés és a kezelési munkálatok „A Hanság természetes élőhelyeinek

komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című

KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt támogatásával valósult

meg.

1.ábra. KEHOP 4.1.0-15-2016-

00013 projekt célterületei és

célfajainak elhelyezkedése a

Hanságban

2.ábra. Hegyesdomb selyemkóró

állományának mintavételi pontjai

(zöld: nincs selyemkóró jelenlét,

piros: sűrű selyemkóró állomány

van jelen a parcellában)


